
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ 
до складання заліку з навчальної дисципліни «Екологічне право» для 

студентів денної форми навчання 
 

1. Концепції охорони навколишнього природного середовища. 
2. Консервативна концепція охорони природи. 
3. Економічна концепція охорони природи. 
4. Екологічна та соціально-екологічна концепція охорони природи. 
5. Поняття екологічного права.  
6. Предмет і метод правового регулювання екологічних 

правовідносин.  
7. Система екологічного права.  
8. Співвідношення екологічного права і земельного, аграрного, 

цивільного, господарського, адміністративного права.  
9. Принципи екологічного права: поняття і види. 
10. Поняття і види об’єктів екологічного права.  
11. Природні об’єкти: поняття і ознаки.  
12. Природні ресурси: поняття і ознаки.  
13. Поняття джерел екологічного права, їх види. 
14. Конституційні основи охорони довкілля та забезпечення 

екологічної безпеки. 
15. Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» як інтегроване джерело екологічного права.  
16. Закони України в системі джерел екологічного права.  
17. Галузеві кодифіковані акти як джерела екологічного права.  
18. Місце підзаконних нормативно-правових актів у регулюванні 

еколого-правових відносин. 
19. Поняття і види екологічних прав.  
20. Особливості екологічних прав. 
21. Право громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля.  
22. Право громадян на відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю і 

майну громадян, внаслідок негативного впливу на навколишнє природне 
середовище.  

23. Право громадян на одержання екологічної інформації.  
24. Право громадян на об’єднання в громадські природоохоронні 

формування.  
25. Правовий статус громадських природоохоронних формувань. 
26. Форми участі громадян в прийнятті рішень, пов’язаних з впливом 

на довкілля.  
27. Гарантії забезпечення екологічних прав.  
28. Правові форми захисту екологічних прав.  
29. Особливості судового захисту екологічних прав.  
30. Екологічні обов’язки громадян: поняття і види. 
31. Поняття і особливості права власності на об’єкти природи.  
32. Конституційні засади інституту власності на природні ресурси.  
33. Форми власності на природні ресурси.  
34. Суб’єкти права власності на природні ресурси.  



35. Види об’єктів права власності у сфері охорони довкілля.  
36. Підстави виникнення, припинення і зміни права власності на 

природні ресурси.  
37. Поняття права природокористування.  
38. Принципи природокористування.  
39. Об’єктивне і суб’єктивне право природокористування.  
40. Види права природокористування.  
41. Ознаки загального та спеціального природокористування.  
42. Відмінність загального природокористування від спеціального 

природокористування. 
43. Особливості права орендного природокористування.  
44. Суб’єкти та об’єкти природокористування.  
45. Загальні та спеціальні права і обов’язки користувачів природних 

ресурсів. 
46. Зміст відносин природокористування.  
47. Підстави виникнення, зміни і припинення права 

природокористування. 
48. Поняття управління в галузі охорони довкілля. Види управління в 

галузі охорони природи.  
49. Державне, громадське та самоврядне екологічне управління. 
50. Зміст і принципи державного управління в екологічній сфері.  
51. Система органів управління охороною довкілля.  
52. Органи загальної і спеціальної компетенції.  
53. Правовий статус Міністерства екології і природних ресурсів 

України. 
54. Функції управління в галузі охорони довкілля.  
55. Види функцій управління в галузі охорони довкілля.  
56. Екологічне програмування, планування і прогнозування. 
57. Моніторинг довкілля.  
58. Інформування про стан довкілля.  
59. Ведення кадастрів природних ресурсів.  
60. Ліцензування екологічно небезпечної діяльності.  
61. Стандартизація і нормування у екологічній сфері. Види екологічних 

нормативів і стандартів.  
62. Екологічний контроль: поняття, зміст, суб’єкти, методи здійснення. 
63. .Правове регулювання  і особливості здійснення громадського 

екологічного контролю. 
64. Поняття і мета екологічної експертизи.  
65. Об’єкти і суб’єкти екологічної експертизи.  
66. Принципи екологічної експертизи. 
67. Порядок проведення державної та громадської екологічної експертиз.  
68. Висновок державної екологічної експертизи і його юридична сила.  
69. Поняття і мета економічного механізму забезпечення охорони 

довкілля. 
70. Структура економічного механізму забезпечення охорони довкілля.  
71. Поняття, види і функції юридичної відповідальності в галузі 

екології. 



72. Поняття екологічного правопорушення.  
73. Склад екологічного правопорушення.  
74. Види екологічних правопорушень.  
75. Кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільна 

відповідальність за екологічні правопорушення. 
76. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної об’єктам природи. 
77. Такси і методики у екологічному праві. 
78. Поняття екологічної безпеки та її види.  
79. Механізм забезпечення екологічної безпеки. Попереджувальні, 

обмежувальні та каральні заходи забезпечення екологічної безпеки.  
80. Земля як об’єкт правової охорони.  
81. Земельний фонд України. Категорії земель. 
82. Форми власності на землю в Україні.  
83. Право землекористування.  
84. Особливості управління в галузі використання, відновлення та 

охорони земель.  
85. Функції управління в галузі використання і охорони земель.  
86. Правова охорона земель в Україні. 
87. Юридична відповідальність за порушення земельного 

законодавства.  
88. Гарантії прав на землю в Україні. 
89. Надра як об’єкт правової охорони.  
90. Власність на надра.  
91. Право користування надрами.  
92. Порядок надання надр у користування.  
93. Управління у галузі використання та охорони надр.  
94. Геологічний контроль та гірничий нагляд: поняття і 

співвідношення. 
95. Юридична відповідальність за порушення законодавства про надра 
96. Води як об’єкт правової охорони.  
97. Склад водного фонду України. Види водних об’єктів: 

загальнодержавного і місцевого значення.  
98. Власність на води.  
99. Право водокористування, його види.  
100. Суб’єкти права водокористування.  
101. Загальне і спеціальне, первинне і вторинне, спільне і відособлене 

водокористування.  
102. Оренда водних об’єктів.  
103. Управління в галузі використання і охорони вод.  
104. Контроль за використанням і охороною вод.  
105. Екологічні нормативи в галузі охорони і використання вод.  
106. Правові заходи охорони вод від забруднення, засмічення і 

виснаження.  
107. Юридична відповідальність за порушення вимог водного 

законодавства. 
108. Ліс як об’єкт правової охорони.  
109. Поняття «рослинний світ» і «ліс». Властивості лісів.  



110. Власність на ліси.  
111. Лісовий фонд України. Поділ лісів на груп. 
112. Використання природних рослинних ресурсів.  
113. Право лісокористування.  
114. Управління в галузі охорони і використання лісів.  
115. Контроль за використанням та охороною лісів.  
116. Правові заходи охорони лісів.  
117. Особливості таксової відповідальності за лісопорушення. 
118. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони. Особливості 

атмосферного повітря.  
119. Стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного 

повітря.  
120. Державний контроль за охороною атмосферного повітря його 

система. 
121. Правова охорона атмосферного повітря. 
122. Юридична відповідальність за порушення законодавства про 

охорону атмосферного повітря. 
123. Тваринний світ як об’єкт правової охорони.  
124. Власність на тваринний світ.  
125. Поняття і види користування тваринним світом.  
126. Загальне і спеціальне користування тваринним світом.  
127. Правове регулювання мисливства і полювання.  
128. Порядок здійснення користування тваринним світом.  
129. Управління в галузі використання і охорони тваринного світу.  
130. Контроль за використанням і охороною тваринного світу.  
131. Правові заходи охорони тваринного світу.  
132. Юридична відповідальність за порушення законодавства про 

тваринний світ.  
133. Такси як форма відшкодування шкоди, заподіяної об’єктам 

тваринного світу.  
134. Поняття і склад природно-заповідного фонду.  
135. Форми права власності на території та об’єкти природно-

заповідного фонду.  
136. Правові форми та види використання територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду.  
137. Правовий режим природних і біосферних заповідників.  
138. Зонування територій заповідників.  
139. Правовий режим національних природних парків.  
140. Управління в галузі охорони і використання природно-заповідного 

фонду.  
141. Створення об’єктів природно-заповідного фонду.  
142. Контроль за додержанням правового режиму територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду.  
143. Юридична відповідальність за порушення законодавства про 

природно-заповідний фонд. 
144. Порядок утворення рекреаційних, курортних, лікувально-

оздоровчих зон.  



145. Види рекреаційних, курортних, лікувально-оздоровчих зон.  
146. Зонування рекреаційних, курортних, лікувально-оздоровчих зон.  
147. Правові форми використання рекреаційних, курортних, лікувально-

оздоровчих зон.  
148. Зміст правової охорони рекреаційних, курортних, лікувально-

оздоровчих зон.  
149. Поняття та ознаки зон надзвичайних екологічних ситуацій.  
150. Класифікація зон надзвичайних екологічних ситуацій.  
151. Основні напрямки охорони довкілля в сільському господарстві.  
152. Правова охорона довкілля в промисловості.  
153. Правова охорона довкілля на різних видах транспорту. 
154. Принципи міжнародного співробітництва в галузі охорони 

довкілля.  
155. Міжнародні міжурядові та неурядові організації в галузі охорони 

довкілля. 
 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ 
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО» 
 

Семінарське заняття № 1 
Тема «Предмет, метод, принципи і система екологічного права» 

 
Методичні рекомендації 
При підготовці до даної теми студенти повинні вивчити поняття, 

предмет, методи, принципи і систему екологічного права як галузі права, його 
місце та роль у системі права України, передумови формування і становлення 
екологічного права як галузі права, взаємозв’язок екологічного права з 
суміжними галузями права, а також поняття і види джерел екологічного 
права, при цьому слід звернути особливу увагу на гнучкість на надзвичайну 
швидкість оновлення та видозмінюваності екологічного законодавства в 
Україні. 

 
Питання для обговорення 
1. Становлення і розвиток діяльності щодо охорони природи. 

Концепції охорони природи. 
2. Поняття і особливості екологічного права. Особливості 

зародження галузі екологічного права в Україні. 
3. Предмет, метод і об’єкти екологічного права. 
4. Система екологічного права. 
5. Взаємозв’язок екологічного права з іншими галузями права. 
6. Принципи екологічного права. 
7. Поняття і види джерел екологічного права. Кодифікація 

екологічного законодавства. 
 
Термінологічні завдання 



Дайте визначення понять і обов’язково законспектуйте їх у зошит: 
екологічне право, природа, довкілля, навколишнє природне середовище, 
предмет екологічного права, метод екологічного права, принципи екологічного 
права, об’єкти екологічного права, метод екологізації, економічний метод у 
сфері охорони довкілля. 

 
Теми рефератів 
Екологічні імперативи в Україні 
Гармонізація екологічних та економічних інтересів суспільства. 
Інновації розвитку еколого-правових досліджень. 
Порівняльні екологічні дослідження в Україні: поняття, значення і 

перспективи. 
 
Контрольні питання 
1. Як співвідносяться між собою поняття: природа, навколишнє 

середовище, довкілля, навколишнє природне середовище? 
2. У чому суть комплексного підходу до регулювання відносин щодо 

охорони і раціонального використання природних ресурсів? 
3. У яких екологічних відносинах застосовується адміністративний 

метод правового регулювання, а в яких цивільно-правовий? 
4. У чому відмінність між поняттями природний ресурс і природний 

об’єкт. Порівняйте на прикладах? 
5. Назвіть пріоритети екологічної політики України на сучасному 

етапі розвитку суспільних відносин. 
6. Обгрунтуйте позицію про те, що екологічне право – це або 

комплексна, або самостійна галузь права з посиланням на наукові позицій 
провідних українських і зарубіжних учених у галузі екологічного права. 

7. Яким чином екологічне право співвідноситься з природоресурсним 
і природоохоронним правом? 

8. В яких випадках в систему екологічних відносин входять відносини 
щодо охорони життя і здоров’я людини? 

9. Назвіть основні шляхи гармонізації екологічних відносин у 
сучасному світі. 

10. Обґрунтуйте, чи доцільним є прийняття у сучасних умовах 
Екологічного Кодексу України. Якщо так, то яким чином він має 
співвідноситись з Законом України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» та поресурсовими кодексами? 

 
Творчі завдання 
1. Намалюйте схему принципів екологічного права. 
2. Схематично зобразіть систему екологічного права. 
3. Схематично зобразіть схему джерел екологічного права за 

юридичною силою. 
 
Задачі 
Задача 1 



Міністерство екології та природних ресурсів України укладає договір про 
співробітництво з Міністерством внутрішніх справ України щодо охорони 
довкілля.  

Яким методом послуговується екологічне право для регулювання цих 
суспільних відносин? 

 
Задача 2 
Державна екологічна інспекція, посилаючись на Положення про 

Державну екологічну інспекцію, прийняла рішення про тимчасове припинення 
діяльності ТОВ „Поліфарба”, що забруднювало довкілля викидами небезпечних 
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Семінарське заняття № 2 



Тема «Екологічні права та обов’язки громадян» 
 
Методичні рекомендації 
При підготовці до даної теми студенти повинні вивчити значення і роль 

екологічних прав в системі прав в цілому, визначити види екологічних прав та 
особливості їх здійснення, особливу увагу слід звернути на базове екологічне 
право – право кожного на чисте і безпечне для життя і здоров’я довкілля, а 
також види екологічних обов’язків громадян України. 

 
Питання для обговорення 
1. Поняття екологічних прав. Правове регулювання екологічних 

прав: внутрішньодержавні та міжнародно-правові акти. 
2. Система і особливості екологічних прав. 
3. Зміст права на безпечне і чисте довкілля. 
4. Порядок реалізації права на екологічну інформацію. 
5. Відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю громадян внаслідок 

негативного впливу на довкілля. 
6. Екологічні обов’язки громадян України: поняття, види. 
7. Гарантії реалізації і захисту екологічних прав. 
 
Термінологічні завдання 
Дайте визначення понять і обов’язково законспектуйте їх у зошит: 

екологічні права, екологічна шкода, безпечне довкілля, екологічна безпека, 
екологічна інформація, екологічні обов’язки, гарантії екологічних прав, 
екологічний імператив, екологічний норматив, екологічний пріоритет. 

 
Теми рефератів 
Реалізація екологічних прав в Україні. 
Право на екологічну інформацію: міф чи реальність. 
Правовий статус громадських природоохоронних організацій. 
Діяльність міжнародних (урядових і неурядових) організацій 

екологічного спрямування в Україні. 
 
Контрольні питання 
1. Що є юридичними критеріями визначення безпеки чи небезпеки 

довкілля. 
2. Назвіть способи захисту екологічних прав. 
3. Назвіть форми участі громадськості у галузі охорони довкілля. 
4. Порівняйте види екологічних прав за Конституцією України і ст. 9 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовищп». 
5. Який міжнародно-правовий акт регулює участь громадськості при 

прийнятті екологічно-значимих рішень. 
6. Назвіть види екологічної інформації. 
7. Чи може бути екологічна інформація об’єктом державної таємниці. 
8. Який порядок і строки розгляду звернень громадян з екологічних 

питань діють в Україні. 



9. Як особисто Ви, можете реалізувати право на одержання 
екологічної інформації. 

10. Для чого Вам необхідна екологічна інформація. Відповідь 
обґрунтуйте. 

11. Наведіть приклади національних і міжнародних громадських 
природоохоронних організацій. 

 
Творчі завдання 
1. Намалюйте схему екологічних прав. 
2. Проаналізуйте систему екологічних прав на предмет: які з них є 

самостійними, а які базуються на загальних, раніше визначених правах. 
3. Проаналізуйте чинне інформаційне законодавство України і 

визначте, яким чином повинно забезпечуватись право громадян на екологічну 
інформацію. 

4. Проаналізуйте Основи законодавства України про охорону здоров’я 
(19.11.1992 р.), зокрема, ст. 6, у частині закріплення екологічних прав громадян. 

5. Підготуйте власне звернення до державних органів України чи 
органів місцевого самоврядування щодо отримання екологічної інформації про 
стан природних об’єктів у Вашій місцевості чи рівень екологічної безпеки з 
посиланням на чинне законодавство України. 

 
Задачі 
 
Задача 1 
Під час проведення чергового рейду по контролю за додержанням 

екологічного законодавства на території регіонального ландшафтного парку 
інспектором районної екологічної інспекції було накладено адміністративне 
стягнення на громадян, які розташували намети, розводили вогнища, збирали 
гриби та ягоди, здійснювали рибальство та купалися у заповідній зоні.  

Громадянин Міщенко В. у протоколі заперечив проти накладення 
стягнення. Він не вбачає у своїх діях порушення законодавства, оскільки має 
право на відпочинок відповідно до Конституції України і рибальство 
здійснював незабороненим способом.   

Визначити види правовідносин, що виникли. 
Дати характеристику екологічних прав, про які йдеться в задачі. 
Розглянути варіант, коли зазначені дії відбувалися у приміській зеленій 

зоні. 
Вирішити справу. 
 
Задача 2 
Група осіб, які постійно проживають в зоні посиленого радіологічного 

контролю, звернулась до суду із позовом до НАК „Енергоатом” про 
відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. 

Суд відмовив їм у задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що 
державою вживаються заходи щодо зниження захворюваності населення у 
відповідній зоні, а мешканцям такої зони надаються пільги та гарантії, які 



закріплюються в законодавстві. При цьому вказані пільги та гарантії повною 
мірою компенсують завдану відповідним особам шкоду. 

Група осіб оскаржила рішення суду в апеляційному порядку.  
Визначити види правовідносин, що виникли. 
Надати характеристику екологічних прав, про які йдеться в задачі. 
Проаналізувати позицію групи громадян. 
Проаналізувати позицію суду, викладену в рішенні. 
Вирішити справу. 
 
Задача 3 
Громадянин Ваколюк Д. звернувся до прокуратури Запорізької області із 

скаргою на головного державного санітарного лікаря області, який, на його 
думку, винний у приховуванні та перекручуванні екологічної інформації. 
Зокрема, в інтерв’ю місцевій газеті лікар охарактеризував екологічну ситуацію 
в обласному центрі як цілком сприятливу для проживання.  

Однак, як стало відомо із повідомлень місцевих громадських організацій, 
один лише завод „Запоріжсталь” через застарілість обладнання та технологій 
щоденно здійснює викиди 22 небезпечних речовин, які перевищують 
граничнодопустимі концентрації майже в 100 разів. Аналогічні факти 
наводились також у даних, оприлюднених Мінприроди України. 

Визначити види правовідносин, що виникли. 
Надати характеристику екологічних прав, про які йдеться в задачі. 
Чи мають місце в даному випадку порушення екологічних прав 

громадян?  
Яка відповідальність встановлена законодавством за їх порушення?  
Вирішити справу. 
 
Задача 4 
Громадянин Єпіфанов Д. звернувся до суду із позовом до споживчого 

товариства „Світанок” із вимогою про відшкодування шкоди, завданої його 
здоров’ю та особистому майну. В обґрунтування своїх вимог Єпіфанов Д. 
зазначав, споживче товариство "Світанок" здійснює вирощування 
сільськогосподарських культур, зокрема, рапсу, для підвищення родючості 
яких використовує технічні пристрої щодо зрощування полів. При здійсненні 
зрошення СТ використовує різноманітні пестициди і агрохімікати, які, 
поширюючись у навколишньому середовищі, зумовили отруєння та загибель 
двох корів та трьох поросят Єпіфанова Д. Через тиждень після вказаної загибелі 
отруївся і сам Єпіфанов Д., внаслідок чого не міг працювати і не зміг отримати 
прибуток від ведення особистого селянського господарства.  

Представник споживчого товариства проти позову заперечив, вказавши, 
що ним завдані Єпіфанову Д. збитки відшкодовані, адже споживче товариство 
передало Єпіфанов Д. худобу замість загиблої. Що ж до компенсації шкоди, 
завданої здоров'ю Єпіфанову Д., то, по-перше, причинно-наслідковий зв'язок 
між діями споживчого товариства та отруєнням Єпіфанова Д. не доведено, а, 
по-друге, протягом всього часу непрацездатності Єпіфанов Д. отримував 
компенсацію за рахунок коштів фонду соціального страхування.  

Визначити види правовідносин, що виникли. 



Надати характеристику екологічних порушених прав Єпіфанова Д., 
про які йдеться в задачі. 

Проаналізувати правову позицію споживчого товариства. 
Вирішити справу. 

 
Нормативно-правові акти 

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 
червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 
25 червня 1991 р. з наступними змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 

Про захист конституційних прав громадян на землю: Закон України 
від 20.01.2005 року № 2375-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 
документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2375-15 

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 року № 2657-XII 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 року № 
№ 2939-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-6 

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 року № 393/96-ВР 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/393-96 

Про всеукраїнський референдум: Закон України від 06.11.2012 року 
№ 5475-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5475-6 

Про екологічну експертизу: Закон України від 09.02.1995 року № 45/95-
ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/45-95 

Про громадські об'єднання: Закон України від 22.03.2012 року № 4572-VI 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4572-6 

Про об'єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 18.01.2001 року 
№ 2245-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2245-3 

Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 року № 3855-XII 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3855-12 

Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України 
від 19.11.1992 року № 2801-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 
документа: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 

Про інформування громадськості з питань, що стосуються довкілля: 
Постанова Верховної Ради України від 04.11.2004 року № 2169-IV 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2169-4 

Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті 
рішень у сфері охорони довкілля: Наказ Мінприроди України 



від 18.12.2003 року № 168 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 
документа: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/155-04 

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України; 
від 03.11.2010  року № 996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 
документа: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996 

Про затвердження Положення про щоквартальне інформування населення 
через ЗМІ про об'єкти, які є забруднювачами довкілля: Наказ Мінприроди 
України від 01.11.2005 року № 397 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 
документа: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1510 

Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку 
ООН від 14.06.1992 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995-455 

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 
прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 
(Орхуська конвенція) від 25.06.1998 року [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу до документа: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994-015 

 
Базова література 

Андрейцев В.І. Актуальні проблеми реформування екологічних 
правовідносин в Україні / В.І. Андрейцев / Актуальні проблеми реформування 
земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин: збірник тез 
Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 17-18 травня 
2013). – Хмельницький, 2013. – С. 4-7. 

Андрейцев В.І. Екологічне право і законодавство суверенної України:  
проблеми реалізації державної екологічної політики: монографія / В.І. 
Андрейцев. – Д.: Нац. гір. ун-т, 2011. – 373 с. 

Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: 
Актуальні проблеми практичної теорії / В.І. Андрейцев. – К.: Знання, 2005. – 
445 с. 

Бондарчук Н.В. Природоохоронне законодавство та екологічне право: 
навч. посібник // Н. В. Бондарчук – Ж.: Вид-во ЖНАЕУ, 2015. – 276 с. 

Василенко Л.П. Правові проблеми діяльності органів виконавчої влади з 
питань екології : монографія / Л.П. Василекно; за заг. ред В.І. Курила. – 
Житомир : Житомирський національний агроекологічний університет, 2014. – 
167 с. 

Гвоздик П. Джерела екологічного права: монографія / Відп. ред. 
Малишева Н.Р. – К.: Алерта, 2012. – 304 с. 

Гетьман А.П. Екологічне право України: підручник. / А.П. Гетьман. – 
Харків, 2013. – 432 с.  

Гетьман А.П. Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи 
розвитку: монографія. / А.П. Гетьман, А.К. Соколова, Г.В. Анісімова. – Харків: 
Право, 2014. – 784 с.  

Гетьман А.П. Правовые проблемы экологической политики Европейского 
Союза и Украины: Монографія / А. П. Гетьман, В. И. Лозо. – Х.: Право, 2014 – 
280 с. 



Грищук М.В. Безпека життєдіяльності: навчально-методичний посібник. / 
М.В. Грищук. – Острог, 2015. – 40 с. 

Грищук М.В. Основи екології: навчально-методичний посібник. / М.В. 
Грищук. – Острог, 2015. – 40 с. 

Данильян О.Г. Суспільство, людина, право: сучасні дослідження 
актуальних проблем: Монографія / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. Б. 
Жданенко та ін. ; за ред. О. Г. Данильяна – Х.: Право, 2014 – 392 с. 

Дубовик О. Л. Экологическое право: учеб. / О. Л. Дубовик. – [3-е изд., 
перераб. и доп.]. – М.: Проспект, 2010. – 720 с. 

Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г.І. Балюк, 
М.В. Краснова, Ю.С. Шемшученко та інші; [За ред. Ю.С. Шемшученка]. – К.: 
“Юридична думка”, 2008. – 856 с. 

Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб. / О.М. Шуміло, 
В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 432 с. 

Екологічні та природоресурсні податки і збори: Науково-практичний 
коментар до розділів VIII, X, XI, XIII, XVI, XVII Податкового кодексу України / 
І.М.Козьяков, С.В.Кузнєцова, Н.Р.Малишева, Р.І.Марусенко, 
А.М.Мірошниченко, Т.О.Третяк; відповідальний редактор Н.Р.Малишева. – К.: 
Алерта, 2011. – 358 с.  

Іванюта С. П. Екологічна та природно-техногенна безпека України: 
регіональ ний вимір загроз і ризиків : монографія / С. П. Іванюта, А. Б. 
Качинський. – К. : НІСД, 2012. – 308 с. 

Кобецька Н. Р. Екологічне право України: навч. посіб. / Н. Р. Кобецька. – 
К.: Юрінком Інтер, 2007. – 352 с. 

Корнеєв Ю.В. Земельне право: навч. посіб. / Ю. В. Корнеєв. – К.: Центр 
учбової літератури, 2011. – 248 с. 

Костицький В.В. Екологічне право: підручник / В.В. Костицький. – 
Дрогобич: Коло, 2012. – 360 с. 

Мальований М.С. Екологія та збалансоване природокористування: 
Навчальний посібник / Мальований М.С., Леськів Г.З. – Херсон: Олді-
плюс, 2015. – 316 с.  

Мірошниченко А.М. Земельне право України: Навч. посіб. / А.М. 
Мірошниченко. – К.: Алерта, 2013. – 392 с.   

Науково-практичний коментар Водного кодексу України / за ред. Н.Р. 
Кобецької. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 360 с. 

Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону 
атмосферного повітря» / Г.І. Балюк, І.С. Гриценко, Т.Г. Ковальчук / за ред. Г.І. 
Балюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 328 с. 

Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» / за заг. ред. О.М. Шуміла. – Х.: 
Фактор, 2006. – 592 с. 

Науково-практичний коментар Кодексу України про надра / Г.І. Балюк, 
А.П. Гетьман, Н.Р. Малишева; за ред. Г.І. Балюк. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 
328 с. 

Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / Г.І. Балюк, 
А.П. Гетьман, Т.Г. Ковальчук та ін.; за ред. Г.І. Балюк. – К.: Юрінком Інтер, 
2009. – 368 с. 



Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: [Монографія]. 
/ В.В. Носік. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.  

Право довкілля (екологічне право): навч. посіб. / П.Д. Пилипенко, В.І. 
Федорович, М.Я. Ващишин; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – 401 с. 

Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в 
Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення: монографія / А.П. Гетьман, 
М.В. Шульга, А.М. статівка; за ред. А.П. Гетьмана та В.Ю. Уркевича. – х.: 
Право, 2012. – 448 с. 

Правове регулювання екологічної безпеки в Україні: навч. посіб. / А.П. 
Гетьман, М.В. Шульга, В.Л. Бредіхіна та ін. – Х.: Право, 2012. – 294 с. 

Природноресурсове право України: Навч. посіб. / [За ред. І.І. Каракаша]. – 
К.: Істина, 2005. – 376 с. 

Стратегічні судові справи на захисті екологічних прав та довкілля/ 
Бонайн Дж., Алексєєва Є., Кравченко О., Мелень-Забрамна О., Шутяк С. / За 
заг. ред. Кравченко О. – Львів, 2014. – 136 с. 

Тетарчук І.В. Екологічне право України / І.В. Тетарчук. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2015. – 230 с. 

Тетарчук І.В. Земельне право України. / І.В. Тетарчук. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2015. – 238 с. 

Шеремет А.П. Земельне право України: підруч. / А.П. Шеремет. – 
Чернівці: «Наші книги», 2008. – 632 с. 

 
Спеціальна література 

 
Алихаджиева А.С. Правовой механизм реализации права на 

благоприятную окружающую среду / А.С. Алихаджиева. – Саратов, 2003. – 236 
с. 

Андрейцев В. І. Право громадян на екологічну безпеку: превентивні 
гарантії реалізації та захисту / В.І. Андрейцев // Право України. – 2001. – № 12. 
– С. 15-20. 

Андрейцев В.І. Конституційне право громадян на екологічну безпеку: 
контрольно-наглядові гарантії / В.І. Андрейцев // Вісник Київського 
національного університету імені  Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. 
– Вип. 45. – С. 9 – 21. 

Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми 
конституційно-правового забезпечення / В.І. Андрейцев // Право України. – 
2001. – № 4. – С. 8 – 11.  

Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система 
спеціально-правових способів захисту / В.І. Андрейцев // Вісник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. 
– Вип. 54. – С. 103 – 109. 

Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система 
спеціально-правових способів захисту (продовження) / В.І. Андрейцев // Вісник 
Київського національного університету імені  Тараса Шевченка. – Юридичні 
науки. – 2003. – Вип. 55. – С. 147 – 153. 

Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: функціонально-
процесуальні гарантії (початок) / В.І. Андрейцев // Вісник Київського 



національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. 
– Вип. 46. – С. 82 – 89. 

Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: функціонально-
процесуальні гарантії (закінчення) / В.І. Андрейцев // Вісник Київського 
національного університету імені  Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. 
– Вип. 47. – С. 162 – 172. 

Андрейцев В. І. Конституційно-правові засади права громадян на 
екологічну безпеку / В.І. Андрейцев // Вісник Київського університету. 
Юридичні науки. – 2001. – Вип. 43. – С. 5-12. 

Анісімова Г.В. Здійснення громадянами екологічних прав: автореф. дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.06. / Г.В. Анісімова. – К., 1996 – 21 с. 

Антонюк У.В. Юридична природа гарантій екологічних прав в Україні / 
У. В. Антонюк / Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та 
перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 
11-12 квітня 2014 р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2014. – С. 44-
47. 

Антонюк У.В. Юридична природа права на чисте та безпечне для життя і 
здоров’я довкілля в Україні / У.В. Антонюк / Актуальні проблеми 
реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських 
правовідносин: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції 
(Хмельницький, 17-18 травня 2013). – Хмельницький, 2013. – С.4-7. 

Антонюк У.В. Забезпечення екологічних прав в Україні / У.В. Антонюк // 
Прикарпатський юридичний вісник. – 2014. – Випуск 1 (4). – С. 104-113. 

Боровська І. Право громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля як 
цивільне особисте немайнове право: історія виникнення, становлення і 
розвитку / І. Боровська // Підприємництво, господарство і прав. – 2004. – № 4. – 
С. 44 – 48.  

Боровська І. Право фізичних осіб на відшкодування шкоди, заподіяної 
внаслідок порушення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля / І. 
Боровська // Право України. – 2004. - № 9. – С. 58-60. 

Бредіхіна В. Л. Конституційні засади права громадян на безпечне 
навколишнє середовище: [монографія] / В.Л. Бредіхіна / Національна юридична 
академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Видавець ФО-П Вапнярчук 
Н.М., 2008. – 168 с. 

Бредіхіна В. Л. Право громадян на безпечне навколишнє природне 
середовище: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / В.Л. Бредіхіна / 
Національна юридична академія України імен і Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – 
21 с. 

Валиева Д.С. Конституционно-правовые вопросы реализации права 
человека и гражданина на благоприятную окружающую среду в России: дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.02. – Саратов, 2011. – 232 с. 

Васильева М.И. О применении в праве экологических критериев 
благоприятности окружающей среды / М.И. Васильева // Государство и право. – 
2012. – № 11. –  С. 84.  

Грицкевич С. Г. Конституційні екологічні права людини й громадянина 
та їх забезпечення органами внутрішніх справ: автореф. дис. … к. ю. н. … 



12.00.02. / С.Г. Грицкевич. – К.: Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, 2002. – 15 с. 

Грушкевич Т.В. Теоретико-правова характеристика права на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля / Т.В. Грушкевич // Право і суспільство. – 2015. – № 
4-4. – С.51-55. 

Дубовик О.Л. Развитие института “экологические права и обязанности” в 
эколого-правовых исследованиях / О.Л. Дубовик. // Экологическое право. – 
2005. – № 2. – С. 2 -3. 

Ефимова Е. И. Развитие института «экологические права и обязанности в 
эколого-правовых исследованиях / Е.И. Ефимова // Экологическое право. – 
2005. – № 2. – С. 2-3. 

Заблоцька Л. Г. Захист екологічних прав особи в праві ЄС: навч. посіб. – 
К.: ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. – 154 с. 

Калишук Л.А. Право громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля 
та механізм захисту в Європейському суді з прав людини / Л.А. Калишук // 
Юридичний науковий електронний журнал ДВНЗ «Запоріжський національний 
університет». – 2015. - № 1. – С.86-92. [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
до документа: http://www.lsej.org.ua/1_2015/31.pdf 

Кобецька Н.Р. Екологічні права громадян України: автореф. дис. на 
здобуття канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 / Н.Р. Кобецька.– К., 1998. – 17 с. 

Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну 
інформацію. / автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / М.В. Краснова / 
Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 1997. – 16 с. 

Краснова М.В. Право громадян на  екологічну інформацію: проблеми 
гарантій реалізації та захисту  / М.В. Краснова // Право України. – 1997. – № 3. 
– С. 42-48. 

Краснова М.В. Правові аспекти захисту екологічних прав громадян / М.В. 
Краснова // Вісник Київського національного університету імені  Тараса 
Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 46. – С. 89 – 103. 

Мисник Г.А. Субъективные экологические права / Г.А. Мисник // 
Государство и право. – 2004. – № 12. – С. 18 – 25. 

Мишанин К.С. Конституционное право человека и гражданина на 
благоприятную окружающую среду: гарантии и защита в законодательстве 
Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. / К.С. Мишанин. – 
Пенза., 2005. – 232 с.  

Слепченко А. А. Деякі аспекти реалізації права громадян на одержання 
екологічної освіти / А.А. Слепченко // Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. – Випуск 53. – С. 
84-88. 

Стек С. Орхусская конвенция: руководство по осуществлению / С. Стек, 
С. Кейси-Лефковиц. – Нью-Йорк и Женева: Организация объединенных наций, 
2000. – 268 с. 

Судовий захист екологічних прав громадян України: довідник для суддів 
/ Краснова М.В., Малишева Н.Р., Шевчук П.І. та ін. – К.: Вид. дім “КМ 
Академія”, 2001. – 178 с. 
 

Семінарське заняття № 3 



Тема «Право власності на природні об’єкти», 
Тема «Право природокористування». 

 
Методичні рекомендації 
При вивченні даної теми студенти повинні вивчити поняття, зміст, 

суб’єкти та об’єкти права власності на природні об’єкти та права 
природокористування, відмінність загального природокористування від 
спеціального, форми власності на природні об’єкти, співвідношення 
конституційних і галузевих норм про форми власності на природні об’єкти. 

 
Питання для обговорення 
1. Поняття та особливості права власності на природні об’єкти. 
2. Суб’єкти, об’єкти, зміст права власності на природні об’єкти. 
3. Форми власності на природні об’єкти. Співвідношення 

конституційних і галузевих норм щодо форм власності на природні 
об’єкти. 

4. Поняття і види права природокористування. 
5. Зміст права природокористування. 
6. Підстави виникнення, зміни і припинення права 

природокористування. 
 
Термінологічні завдання 
Дайте визначення понять і обов’язково законспектуйте їх у зошит: 

власність, право власності на природні об’єкти, природний об’єкт, природний 
ресурс, зміст права власності на природні об’єкти, право природокористування, 
об’єктивне право природокористування, суб’єктивне право 
природокористування, загальне природокористування, спеціальне 
природокористування. 

 
Теми рефератів 
Обмеження права власності на природні ресурси. 
Суб’єкти права природокористування. 
Охорона права власності на природні ресурси. 
 
Контрольні питання 
1. Назвіть особливості природних об’єктів. 
2. Як співвідносяться між собою природний ресурс і природний 

об’єкт? 
3. Як співвідносяться між собою поняття «користування природними 

об’єктами» і «використання природних об’єктів»? 
4. Дайте теоретичний аналіз конструкції «право власності 

Українського народу» і обґрунтуйте власну позицію щодо доцільності чи 
недоцільності її закріплення у Основному Законі України. 

5. Які колізії присутні в законодавстві щодо регулювання власності на 
окремі природні об’єкти? 

6. Чим відрізняється право власності на природні об’єкти від права 
природокористування? 



7. Назвіть основні принципи права природокористування. 
8. Які природні об’єкти можуть перебувати у приватній власності, а 

які – ні. Як Ви, вважаєте, чим це обумовлено? 
9. Визначте особливості використання природних ресурсів на умовах 

оренди. 
10. У чому полягають особливості концесійного землекористування? 
 
Творчі завдання 
1. Схематично порівняйте загальне і спеціальне природокористування. 
2. Схематично визначте підстави виникнення, зміни і припинення 

права власності і права природокористування, і на цій основі, порівняйте дані 
інститути. 

3. Проаналізуйте Кодекс України про надра і Лісовий Кодекс України 
та визначте види спеціального природокористування надр і лісів. 

 
Задачі 
 
Задача 1  
Сидоров О. із сім’єю та друзями виїхали на відпочинок у вихідний день і 

розташувались поблизу річки. Там вони розмістили під тентом автомобілі, 
розташували намети, розвели вогнище та почали рибалити. Сидоров О. вирішив 
вимити свій автомобіль, якій забруднився під час дороги.  

За цими заняттями Сидорова О. та сім’ю затримав інспектор з охорони 
навколишнього природного середовища, який склав протокол про порушення 
вимог загального і спеціального природокористування та направив справу для 
розгляду по суті до суду. 

В суді Сидоров О. пояснив, що його друзі здійснювали рибальство 
незабороненими способами, а машину він мив спеціальним безпечним 
шампунем. Що ж стосується розведення багаття, то, наскільки йому відомо, 
заборони з цього приводу чинне законодавство не містить. 

Визначити види правовідносин, що виникли. 
Чи є в діях Сидорова О., членів його сім'ї та друзів будь-які порушення 

правил загального або спеціального природокористування, якщо є, то які 
саме? 

Надати правову оцінку позиції інспектора. 
Надати правову оцінку позиції Сидорова О. 
Вирішити справу. 
 
Задача 2 
Громадянин О. Петренко звернувся до суду із позовом про повернення 

сім’ї левів (двох дорослих та трьох левенят), затриманих органами внутрішніх 
справ при переміщенні через кордон.  

У позові Петренко зазначав, що придбав левів за кордоном, в одному із 
зоопарків Кенії, де перебував на запрошення кенійських вчених. Рішення 
органів внутрішніх справ про примусове вилучення тварин не можна вважати 
правомірним, оскільки вони придбані у власність за межами України.  



Тварин Петренко планує розмістити у приватному зоопарку ТОВ „Вир”, 
директором та засновником якого він є.  

Визначити види правовідносин, що виникли. 
Які особливості права власності на тварин передбачені чинним 

законодавством? Проаналізуйте Закон України «Про тваринний світ». 
Чи правомірним є вилучення тварин у Петренка? 
Проаналізувати правову позицію Петренка, зазначену ним у позові. 
Вирішити справу. 
 
Задача 3 
Вчений-біолог В. Петренко звернувся до сільської ради із заявою про 

надання йому в оренду земельної ділянки площею 0,25 га для дослідницького 
розведення видів рослин, занесених до Червоної книги України. Надлишки 
вирощених рослин Петренко планував реалізовувати науково-дослідним 
установам та приватним особам.  

Сільська рада відмовила Петренку у задоволенні його заяви з огляду на 
те, що занесені до Червоної книги України рослини є об'єктом виключно права 
державної власності, а тому будь-які дії з ними, в тому числі вирощування та 
реалізацію, приватна особа не має права здійснювати. У зв'язку із наведеним 
голова сільської ради рекомендував Петренку отримати від держави в особі 
відповідного уповноваженого органу довіреність на вчинення дій щодо 
зазначених рослин, після чого повторно звернутись до ради із заявою про 
надання земельної ділянки в оренду. 

Не погоджуючись із рішенням ради, вважаючи його незаконним, 
Петренко оскаржив його до суду. 

Визначити види правовідносин, що виникли. 
Які особливості права власності на рослини, занесені до Червоної 

книги України? Проаналізуйте Закон України «Про Червону книгу України». 
Надати правову оцінку позиції сільської ради. 
Вирішити справу. 
 
Задача 4 
Громадянин Вітренко Т. отримав в порядку безоплатної приватизації 

земельну ділянку площею 0,12 га, на якій почав здійснювати видобуток глини, 
піску та підземних вод для їх подальшої реалізації місцевим підприємцям. 

Державним інспектором з охорони навколишнього природного 
середовища Вітренка Т. було притягнуто до адміністративної відповідальності 
та внесено припис про заборону йому здійснювати вказаних видобуток в 
майбутньому. 

Вітренко Т. оскаржив дії інспектора, зазначивши, що земельна ділянка є 
його власністю, а видобувані ним пісок, глина та вода є складовими такої 
ділянки, а тому право власності В. на них автоматично випливає із його права 
на вказану ділянку. 

Визначити види правовідносин, що виникли. 
Які особливості права власності на корисні копалини, які знаходяться 

на земельних ділянках окремих осіб, передбачені чинним законодавством 
України? 



Надати правову оцінку позиції інспектора. 
Надати правову оцінку позиції В. 
Вирішити справу. 
 
Задача 5 
Фермер Чабаненко імпортував із Китаю 2 тони агрохімікатів, які мав 

намір використовувати для підвищення родючості баштанних культур, які він 
вирощує на наданій йому у власність для ведення фермерського господарства 
земельній ділянці у Херсонській області.  

Приписом головного державного санітарного лікаря району Чабаненку 
було заборонено використовувати агрохімікати через те, що вони не пройшли 
обов’язкової сертифікації в Україні.  

Фермер оскаржив дії лікаря до суду та прокурору, вказавши, що так як він 
є власником відповідної земельної ділянки та придбаних агрохімікатів, він має 
право використовувати їх на власний розсуд будь-якими способами, а 
санітарний  лікар матиме право контролю лише щодо вирощеної продукції. 

Визначити види правовідносин, що виникли. 
Які особливості права власності на агрохімікати передбачені чинним 

законодавством України? 
Надати правову оцінку позиції санітарного лікаря. 
Надати правову оцінку позиції фермера. 
Вирішити справу. 
 

Нормативно-правові акти 
Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 

30. – Ст. 141. 
Про охорону навколишнього природного середовища: закон України від 

25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 
546. 

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України 
на період до 2020 року: Закон України від 21.12.2010 року  № 2818-VI 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2818-17 

Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони 
довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки: постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998 року № 188/98-
ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 38-39. – Ст. 248.  

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-14 зі змінами 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14. 

Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року № 3852-12 зі змінами 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3852-12. 

Водний кодекс України від 06 червня 1995 року № 213/95-вр зі змінами 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр. 



Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року № 132/94-вр зі змінами 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр. 

Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що 
на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України від 17 листопада 
2009 р. № 1559-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1559-17 

Про екологічну експертизу: Закон України від 05 лютого 1995 року № 
45/95 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/45/95 

Про екологічну мережу України: Закон України від 24 червня 2004 року 
№ 1864 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1864-15  

Про оренду землі: Закон України від  06 жовтня 1998 р. № 161-XIV 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/161-14 

Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16 жовтня 1992 
року № 2707 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2707-12  

Про природно-заповідний фонд України: Закон України від  16 червня 
1992 року № 2456-XII [електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-12  

Про рослинний світ: Закон України від 9 квітня 1999 р. з наступними 
змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/591-14  

Про тваринний світ: Закон України від 13 грудня 2002 р. з наступними 
змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2894-14  

 
Базова література 

Андрейцев В.І. Актуальні проблеми реформування екологічних 
правовідносин в Україні / В.І. Андрейцев / Актуальні проблеми реформування 
земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин: збірник тез 
Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 17-18 травня 
2013). – Хмельницький, 2013. – С. 4-7. 

Андрейцев В.І. Екологічне право і законодавство суверенної України:  
проблеми реалізації державної екологічної політики: монографія / В.І. 
Андрейцев. – Д.: Нац. гір. ун-т, 2011. – 373 с. 

Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: 
Актуальні проблеми практичної теорії / В.І. Андрейцев. – К.: Знання, 2005. – 
445 с. 

Бондарчук Н.В. Природоохоронне законодавство та екологічне право: 
навч. посібник // Н. В. Бондарчук – Ж.: Вид-во ЖНАЕУ, 2015. – 276 с. 

Василенко Л.П. Правові проблеми діяльності органів виконавчої влади з 
питань екології : монографія / Л.П. Василекно; за заг. ред В.І. Курила. – 



Житомир : Житомирський національний агроекологічний університет, 2014. – 
167 с. 

Гвоздик П. Джерела екологічного права: монографія / Відп. ред. 
Малишева Н.Р. – К.: Алерта, 2012. – 304 с. 

Гетьман А.П. Екологічне право України: підручник. / А.П. Гетьман. – 
Харків, 2013. – 432 с.  

Гетьман А.П. Правова охорона довкілля: сучасний стан та перспективи 
розвитку: монографія. / А.П. Гетьман, А.К. Соколова, Г.В. Анісімова. – Харків: 
Право, 2014. – 784 с.  

Гетьман А.П. Правовые проблемы экологической политики Европейского 
Союза и Украины: Монографія / А. П. Гетьман, В. И. Лозо. – Х.: Право, 2014 – 
280 с. 

Грищук М.В. Безпека життєдіяльності: навчально-методичний посібник. / 
М.В. Грищук. – Острог, 2015. – 40 с. 

Грищук М.В. Основи екології: навчально-методичний посібник. / М.В. 
Грищук. – Острог, 2015. – 40 с. 

Данильян О.Г. Суспільство, людина, право: сучасні дослідження 
актуальних проблем: Монографія / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. Б. 
Жданенко та ін. ; за ред. О. Г. Данильяна – Х.: Право, 2014 – 392 с. 

Дубовик О. Л. Экологическое право: учеб. / О. Л. Дубовик. – [3-е изд., 
перераб. и доп.]. – М.: Проспект, 2010. – 720 с. 

Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г.І. Балюк, 
М.В. Краснова, Ю.С. Шемшученко та інші; [За ред. Ю.С. Шемшученка]. – К.: 
“Юридична думка”, 2008. – 856 с. 

Екологічне право України. Особлива частина: навч. посіб. / О.М. Шуміло, 
В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 432 с. 

Екологічні та природоресурсні податки і збори: Науково-практичний 
коментар до розділів VIII, X, XI, XIII, XVI, XVII Податкового кодексу України / 
І.М.Козьяков, С.В.Кузнєцова, Н.Р.Малишева, Р.І.Марусенко, 
А.М.Мірошниченко, Т.О.Третяк; відповідальний редактор Н.Р.Малишева. – К.: 
Алерта, 2011. – 358 с.  

Іванюта С. П. Екологічна та природно-техногенна безпека України: 
регіональ ний вимір загроз і ризиків : монографія / С. П. Іванюта, А. Б. 
Качинський. – К. : НІСД, 2012. – 308 с. 

Кобецька Н. Р. Екологічне право України: навч. посіб. / Н. Р. Кобецька. – 
К.: Юрінком Інтер, 2007. – 352 с. 

Корнеєв Ю.В. Земельне право: навч. посіб. / Ю. В. Корнеєв. – К.: Центр 
учбової літератури, 2011. – 248 с. 

Костицький В.В. Екологічне право: підручник / В.В. Костицький. – 
Дрогобич: Коло, 2012. – 360 с. 

Мальований М.С. Екологія та збалансоване природокористування: 
Навчальний посібник / Мальований М.С., Леськів Г.З. – Херсон: Олді-
плюс, 2015. – 316 с.  

Мірошниченко А.М. Земельне право України: Навч. посіб. / А.М. 
Мірошниченко. – К.: Алерта, 2013. – 392 с.   

Науково-практичний коментар Водного кодексу України / за ред. Н.Р. 
Кобецької. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 360 с. 



Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону 
атмосферного повітря» / Г.І. Балюк, І.С. Гриценко, Т.Г. Ковальчук / за ред. Г.І. 
Балюк. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 328 с. 

Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» / за заг. ред. О.М. Шуміла. – Х.: 
Фактор, 2006. – 592 с. 

Науково-практичний коментар Кодексу України про надра / Г.І. Балюк, 
А.П. Гетьман, Н.Р. Малишева; за ред. Г.І. Балюк. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 
328 с. 

Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / Г.І. Балюк, 
А.П. Гетьман, Т.Г. Ковальчук та ін.; за ред. Г.І. Балюк. – К.: Юрінком Інтер, 
2009. – 368 с. 

Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: [Монографія]. 
/ В.В. Носік. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.  

Право довкілля (екологічне право): навч. посіб. / П.Д. Пилипенко, В.І. 
Федорович, М.Я. Ващишин; за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – 401 с. 

Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в 
Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення: монографія / А.П. Гетьман, 
М.В. Шульга, А.М. статівка; за ред. А.П. Гетьмана та В.Ю. Уркевича. – х.: 
Право, 2012. – 448 с. 

Правове регулювання екологічної безпеки в Україні: навч. посіб. / А.П. 
Гетьман, М.В. Шульга, В.Л. Бредіхіна та ін. – Х.: Право, 2012. – 294 с. 

Природноресурсове право України: Навч. посіб. / [За ред. І.І. Каракаша]. – 
К.: Істина, 2005. – 376 с. 

Стратегічні судові справи на захисті екологічних прав та довкілля/ 
Бонайн Дж., Алексєєва Є., Кравченко О., Мелень-Забрамна О., Шутяк С. / За 
заг. ред. Кравченко О. – Львів, 2014. – 136 с. 

Тетарчук І.В. Екологічне право України / І.В. Тетарчук. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2015. – 230 с. 

Тетарчук І.В. Земельне право України. / І.В. Тетарчук. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2015. – 238 с. 

Шеремет А.П. Земельне право України: підруч. / А.П. Шеремет. – 
Чернівці: «Наші книги», 2008. – 632 с. 

 
Спеціальна література 

Бахуринська М. Історико-правові аспекти використання землі на умовах 
концесії в Україні / М. Бахуринська // Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2006. – Випуск 71. – 
С. 102-105. 

Бахуринська М.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури 
виникнення права на землю в концесійних правовідносинах за законодавством 
України / М.М. Бахуринська // Земельне право України. – 2006. – № 9. –С. 15-
18. 

Бахуринська М.М. Концесія як перспективна правова форма 
землекористування / М.М. Бахуринська // Держава і право: Збірник наукових 
праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. – К.: Ін-т держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 380-388. 



Бевз О. Деякі особливості правового режиму природних ресурсів за 
Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 
на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р. / О. Бевз / 
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-
практичної конференції (23 травня 2014 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко 
(голова), проф. П. С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) – К.: 
Прінт-Сервіс, 2014. – С. 368-370.  

Бердников Є., Пастушенко П. Трансформація інституту постійного 
землекористування у зв'язку з прийняттям нового Земельного кодексу України / 
Є. Бердников, П. Пастушенко // Право України. – 2004. – № 2. – С. 60-66. 

Берлач А. Організаційно-правові проблеми становлення орендних 
відносин в Україні: історія і сучасність / А. Берлач // Право України. – 1999. – 
№. 2. – С. 15-18. 

Біловус Р.В. Правові аспекти визначення права загального користування 
надрами / Р.В. Біловус // Право і суспільство. – 2015. – № 4-4. – С.47-51. 

Виговська І. Правові питання передачі земель державної і комунальної 
власності в Україні / І. Виговська / Актуальні питання державотворення в 
Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 
2014 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), проф. П. С. Берзін (заст. 
голови), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2014. – С. 370-372.  

Вівчаренко О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в 
Україні / О. Вівчаренко // Право України. – 2003. – № 12. – С. 88-93. 

Головач І. Право власності на землю: європейський та американський 
досвід / І. Головач // Економіка. Фінанси. Право. – 1999. – № 5. – С. 28-29. 

Грищук Н.В. Іспанський реєстр власності: чим може скористатися 
український законодавець? / Н.В. Грищук // Землевпорядний вісник. – 2002. – 
№ 4. – С. 41-45. 

Губарєв С.В. Право власності при спадкуванні земель / С.В. Губарєв // 
Право і суспільство. – 2015. – № 4-2. – С. 32-36. 

Дудник Д.В. Особливості укладання договору купівлі-продажу земельної 
ділянки для суспільних потреб / Д.В. Дудник // Право і суспільство. – 2015. – № 
4-2. – С. 37-42. 

Еренов А. Е., Мухитдинов Н. Б., Ильяшенко Л. В. Правовое обеспечение 
рационального природопользования / А.Е. Еренов, Н.Б. Мухитдинов, Л.В. 
Ильяшенко. – Алма-Ата: Наука, 1985. – 150 с. 

Заєць О.І. Розвиток сучасної правничої думки про право власності на 
природні ресурси та комплекси в Україні / О.І. Заєць // Вісник Київського ун-ту. 
Юрид. науки. – 2010. – Вип. 84. – С.24-28. 

Заставська Л.П. Право власності на землю в сучасний період // 
Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в 
Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної 
конференції. [Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН 
України В.І. Семчик] / Л.П. Заставська. – К.: Інститут держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 94-96. 

Ільницька Н. Оренда земель сільськогосподарського призначення: 
історико-правові аспекти / Н. Ільницька // Вісник Львівського університету. 
Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 419-422. 



Ільницька Н. Оренда як правова форма використання земель у сучасний 
період: поняття, особливості, юридична природа / Н. Ільницька // Право 
України. – 2000. – № 8. – С. 60-64. 

Каракаш І. Право поділеної власності на природні ресурси у 
законодавстві України / І. Каракаш // Право України. – 2001. – № 3. – С. 83-85. 

Касимов Т.С. Соблюдение баланса интересов общества и частного 
землевладельца в праве США: автореф. дисс. на соискание ученой степени 
канд. юрид. наук.: спец. 12.00.06 / Т.С. Касимов.– Уфа, 1999. – 30 с. 

Климчук І.В. До питання правового статусу державних насінницьких 
підприємств в Україні / І.В. Климчук / Сучасні правові системи світу в умовах 
глобалізації: реалії та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції, м. Київ, 11-12 квітня 2014 р. – К.: Центр правових наукових 
досліджень, 2014. – С. 47-49. 

Кобецька Н. Р. Особливості дозвільної системи у сфері спеціального 
використання природних ресурсів / Н. Р. Кобецька. – Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2014. – Випуск 24. 
– Том 3. – С. 12-15. 

Козлов С. Чого очікувати у 2013 році орендарям землі? / С. Козлов // 
Юридичний журнал. – 2013. – № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.justinian.com.ua/magazine.php?id=144 

Костяшкін І. О. Право земельного землекористування громадян: дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.06. / І.О. Костяшкін. – К., 2005. – 204 с. 

Костяшкін І.О. До питання трансформації колективної власності на землю 
в Україні / І.О. Костяшкін // Земельне право України. – 2007. – № 3. – С. 20-26. 

Костяшкін І.О. Правові аспекти зміни колективної власності на землю в 
Україні / І.О. Костяшкін // Земельне право України. – 2007. – № 8-9. – С. 33-39. 

Крассов О.И. Право собственности на леса / О.И. Крассов // 
Экологическое право. – 2006. – № 2. – С. 12-15; Экологическое право. – 2006. – 
№ 3. – С. 7 – 15. 

Кулинич П. Закон про оренду землі: як він захищає селянина /                                
П. Кулинич // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. – № 3. – 
С. 31-38. 

Лозовий А.І. Припинення права на частку в спільному нерухомому майні 
за вимогою інших співвласників / А.І. Лозовий // Право і суспільство. – 2015. – 
№ 1. – С.103-109. 

Москаленко А. Еволюція орендного землекористування: зарубіжний та 
вітчизняний досвід / А. Москаленко // Економіка України. – 2011. – № 9. – С. 
89-97. 

Немьонова С.В. Окремі аспекти встановлення земельних сервітутів у 
заповіті / С.В. Немьонова // Право і суспільство. – 2015. – № 4-2. – С.42-46. 

Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: [Монографія]. 
/ В.В. Носік. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.  

Петровська М. Окремі проблеми визнання права власності на самочинне 
будівництво / М. Петровська / Актуальні питання державотворення в Україні: 
матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2014 року) / 
Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), проф. П. С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. 
І. С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2014. – С. 382-384. 



Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві. 
Монографія / Кол. авторів. Під ред. В.І. Семчика. – К.: Ін-т держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН України, 2011. – 216 с. 

Рахнянська Т. Принцип альтернативності господарських рішень в процесі 
здійснення оцінки впливу на навколишнє середовище як напряму механізму 
реалізації правового режиму земель капітального будівництва / Т. Рахнянська / 
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-
практичної конференції (23 травня 2014 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко 
(голова), проф. П. С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) – К.: 
Прінт-Сервіс, 2014. – С. 384-386.  

Реймерс Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник / Н. Ф. Реймерс. 
– М.: Мысль, 1990. – 637 с. 

Робинсон Н. Правовое регулирование природопользования и охраны 
окружающей среды в США: пер. с англ. под ред. О.С. Колбасова и                          
А.С. Тимошенко; послесл. О.С. Колбасова. – М.: Прогресс, 1990. – 528 с.   

Розовский Б. Г. Правовое регулирование рационального 
природопользования. / Б.Г. Розовський. – К.: Наукова думка, 1981. – 238 с.  

Рябов А. А. Охрана права государственной собственности на природные 
ресурси СРСР / А. А. Рябов. – Казань: изд-во Казанского ун-та, 1982. – 144 с. 

Семчик В.І. Земельний пай не може бути об’єктом оренди / В.І. Семчик // 
Правова держава. – Вип. 8. – К.: ІДП НАН України, 1997. – С. 180-184. 

Станкевич Н.Г. Вещные права на землю граждан в гражданском и 
земельном законодательстве Российской Федерации и Республики Беларусь / 
Н.Г. Станкевич // Экологическое право. – 2005. – № 1. – С. 88-95. 

Томин О.О. Особливості правового регулювання фауністичних сервітутів 
в україні / О.О. Томин // Прикарпатський юридичний вісник. – 2014. – Випуск 1 
(4). – С.84-95. 

Трофанчук Т. Еколого-правові проблеми приватизації в Україні /                            
Т. Трофанчук // Юридична Україна. – 2003. – № 4. – С. 46-49. 

Ферліковська О. Проблема визначення істотних умов договору 
емфітевзису / О. Ферліковська / Актуальні питання державотворення в Україні: 
матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2014 року) / 
Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), проф. П. С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. 
І. С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2014. – С. 390-391.  

Чуйков В. Еколого-правові вимоги в економіці природокористування / В. 
Чуйков // Право України. – 1994. – № 11-12. – С. 25-28. 

Шершун С. Право власності на ліс / С.М. Шершун // Право України. – 
2004. – № 12. – С. 75-79. 

Шульга М.В. Правовое обеспечение аренды земли / М.В. Шульга // 
Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 4. – С. 25. 
 

Семінарське заняття № 4 
Тема «Правові засади управління у галузі охорони довкілля» 

 
Методичні рекомендації 
При підготовці до даної теми студенти повинні вивчити поняття, зміст 

і сутність державно-правового механізму використання природних ресурсів і 



охорони довкілля, особливу увагу слід звернути на систему органів державного, 
громадського та самоврядного управління у сфері охорони довкілля та 
реалізацію управлінських функцій у екологічній сфері, проаналізувати 
комплексний та диференційований підходи екологічного управління. 

 
Питання для обговорення 
1. Поняття, види і особливості управління у галузі охорони 

навколишнього природного середовища. 
2. Правовий статус і компетенція Міністерства екології та 

природних ресурсів України та його органів на місцях. 
3. Система галузевих органів управління у галузі охорони і 

раціонального використання природних ресурсів. 
4. Поняття і система функцій екологічного управління. 
5. Характеристика окремих функцій екологічного управління: 
- Екологічне програмування, прогнозування, планування; 
- Моніторинг довкілля; 
- Екологічна експертиза; 
- Екологічне ліцензування; 
- Екологічне нормування і стандартизація; 
- Екологічний контроль. 
6. Поняття і види громадського екологічного управління. 
 
 
Термінологічні завдання 
Дайте визначення понять і обов’язково законспектуйте їх у зошит:  

екологічне управління, екологічний менеджмент, моніторинг довкілля, кадастр, 
екологічний стандарт, екологічна експертиза, екологічний контроль, 
екологічний прогноз, екологічна програма; екологічний аудит 

 
Теми рефератів 
Виробниче екологічне управління в Україні. 
Процедура ОВНС як передумова екологічній експертизі. 
Види екологічних стандартів в Україні. 
 
Контрольні питання 
1. У чому полягають особливості державного управління у галузі 

охорони довкілля? 
2. Проаналізуйте повноваження Кабінету Міністрів України у 

екологічній сфері. Як вони співвідносяться з повноваженнями Міністерства 
екології і природних ресурсів України? 

3. Які повноваження у екологічній сфері має Верховна Рада України 
та Президент України? 

4. Які повноваження у екологічній сфері мають місцеві державні 
адміністрації, і як їх повноваження співвідносяться з повноваженнями органів 
місцевого самоврядування? 

5. Як відрізняються між собою поняття екологічне програмування, 
прогнозування і планування? 



6. Назвіть функціональні органи у галузі охорони довкілля. 
7. Назвіть види екологічних програм. 
8. Назвіть суб’єктів та об’єктів екологічної експертизи. 
9. Визначте мету і завдання проведення екологічної експертизи. 
10. Який порядок проведення екологічної експертизи? 
11. Яка структура висновку державної екологічної експертизи? 
12. У чому полягає зміст екологічної стандартизації? 
13. Яка юридична сила висновків громадської експертизи? 
14. Який зміст і значення має процедура ОВНС? 
15. Назвіть види екологічних нормативів. Чи діють екологічні 

нормативи щодо всіх природних об’єктів.  
16. Назвіть суб’єктів екологічного контролю. 
 
Творчі завдання 
1. Порівняйте повноваження державних і громадських інспекторів у 

галузі охорони довкілля. 
2. Намалюйте схематично систему екологічних нормативів. 
3. Схематично визначте існуючу в Україні систему екологічних 

стандартів. 
 
Задачі 
 
Задача 1 
Екологічна організація Екосвіт звернулась із заявами до обласного 

управління Мінекології та найбільших забруднювачів повітря району з 
проханням надати інформацію щодо обсягів викидів у повітря шкідливих 
речовин та їх складу. Метою отримання інформації було проведення 
громадської екологічної експертизи впливу хімічного виробництва ТОВ  
Хімтекс на мешканців району. 

Управління Мінекології відмовило у наданні інформації, пославшись на її 
відсутність. Підприємства, що здійснюють викиди шкідливих речовин, взагалі 
не відреагували на звернення. 

ТОВ Хімтекс звернулося до суду з позовом про зобов’язання Екосвіту 
припинити дії, спрямовані на розголошення ноу-хау виробництва шляхом 
намагання з’ясувати формули хімічних речовин та методики їх синтезу та з 
вимогою до управління Мінекології заборонити надавати подібну інформацію 
організації Екосвіт. 

Визначити види правовідносин, що виникли. 
Проаналізувати правомірність дій кожного з учасників ситуації. 
Якими мають бути у даному випадку дії організації Екосвіт, 

спрямовані на збір необхідної для проведення громадської екологічної 
експертизи інформації і її проведення?  

 
Задача 2 
У процесі будівництва сталеливарного заводу в м. Біла Церква Київської 

області ініціативна група на чолі з хіміком Олексієм Іваницьким звернулась до 
виконкому міської ради з пропозицією провести громадську екологічну 



експертизу матеріалів розміщення вказаного заводу, враховуючи, що його 
експлуатація може суттєво погіршити екологічну обстановку в регіоні та 
викликати зростання захворюваності місцевого населення.  

Виконком міськради відмовив Іваницькому у задоволенні цієї пропозиції, 
мотивувавши свою позицію тим, що відповідна проектна документація вже 
була об'єктом комплексної державної експертизи, а тому відсутня потреба у 
проведенні громадської екологічної експертизи. Отримавши відмову, 
О.Іваницький за підтримки місцевої екологічної організації почав вимагати 
проведення прилюдного обговорення матеріалів будівництва заводу, а також 
оскаржив вищевказану відмову виконкому до суду.  

Визначити види правовідносин, що виникли. 
Надати характеристику екологічних прав, про які йдеться в задачі. 
Проаналізувати позицію О.Іваницького та виконкому міськради. 
Вирішити справу. 
 
Задача 3 
У процесі проведення перевірки дотримання вимог екологічного 

законодавства громадський екологічний інспектор виявив порушення 
екологічних вимог фермерським господарством „Лан” (далі – ФГ). Зокрема, 
господарські споруди ФГ, які використовуються як склад отрутохімікатів, 
знаходяться на відстані 15 метрів від урізу води рибогосподарського ставу, а 
вирощені овочі зберігаються в одному приміщенні із паливно-мастильними 
матеріалами. Крім того, виявлено, що ФГ не має відповідної проектної 
документації та екологічного обґрунтування на зведені ним житлові будинки. 
Водночас, сільська рада проігнорувала звернення ініціативної групи місцевих 
жителів щодо проведення громадської екологічної експертизи вказаних складу 
та будинків. 

Вважаючи ФГ таким, що порушило свої обов’язки в галузі екології, 
громадський інспектор виніс постанову про заборону діяльності ФГ.  

Зазначена постанова як незаконна була оскаржена ФГ до суду. 
Визначити види правовідносин, що виникли. 
Надати характеристику екологічних обов’язків, про які йдеться в 

задачі. 
Проаналізувати викладені в задачі факти на предмет виявлення 

порушень чинного законодавства ФГ. 
Вирішити справу. 
 
Задача 4 
При проведенні перевірки діяльності заводу по виготовленню шкіряних 

виробів інспектором Державної екологічної інспекції було виявлено факт скиду 
стічних вод без очистки в річку. На основі встановлених методик були 
розраховані збитки, які становлять 49 тис. грн., з них 10 тис. грн. завод 
погодився сплатити добровільно.  

Кому повинні бути відшкодовані заподіяні збитки.  
Чи має право Державна екологічна інспекція та її територіальні 

управління пред’являти позови про відшкодування шкоди, заподіяної 
довкіллю.  



Який порядок подальших дій в даній ситуації. 
 
Задача 5 
Члени громадської організації „Чиста Волинь” Короленко Ф. та 

Безбородько П. звернулись до Луцької міської ради із вимогою про припинення 
діяльності трьох автозаправних станцій ТОВ „Західнафта”, розташованих в м. 
Луцьку. В обґрунтування вказаної вимоги Короленко Ф. та Безбородько П. 
зазначили, що діяльність вказаних АЗС, які розміщені на території житлової 
забудови на відстані не більше 30 метрів від багатоповерхових будинків 
становить екологічну загрозу, а тому порушує право на екологічну безпеку 
громадян, які проживають у зазначених будинках.  

Додатково до вказаного у зверненні Короленка Ф. та Безбородька П. 
наводились факти витікання паливно-мастильних матеріалів із резервуарів 
АЗС, що викликало необхідність виклику пожежників для запобігання вибухам 
резервуарів з пальним. 

Міська рада відмовила у позитивному вирішенні питання, зазначивши, 
що прийняття відповідного рішення не входить до її повноважень, та висловила 
сумнів щодо наявності підстав для прийняття такого рішення взагалі.  

Короленко Ф. та Безбородько П.  оскаржили таку відмову до суду.  
Визначити види правовідносин, що виникли. 
Проаналізувати правову позицію Короленко Ф. та Безбородько П.  
Проаналізувати правову позицію міської ради. 
Запропонувати альтернативні способи захисту прав громадян, які 

проживають неподалік АЗС. 
Вирішити справу. 
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Семінарське заняття № 5 
Тема „Правовий режим охорони атмосферного повітря” 

 
Методичні рекомендації 
При підготовці до даної теми студентам слід проаналізувати поняття 

атмосферне повітря, його ознаки, систему органів управління у галузі охорони 
повітря, систему нормативів і стандартів у галузі охорони повітря, систему 
атмосфероохоронних заходів та види юридичної відповідальності за 
порушення законодавства про охорону атмосферного повітря. 

 
Питання для обговорення 
1. Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони. Ознаки 

атмосферного повітря. 
2. Державне управління у галузі охорони атмосферного повітря. 
3. Екологічне нормування і стандартизація у галузі охорони 

атмосферного повітря. 
4. Правова охорона атмосферного повітря. 
5. Юридична відповідальність за порушення законодавства про 

охорону атмосферного повітря. 
 
Теми рефератів 
Сучасний стан і основні забруднювачі атмосферного повітря в Україні на 

початку ХХІ століття 
Особливості правової охорони атмосферного повітря в Україні 
Боротьба зі змінами клімату в світі і участь у ній України 
Стандартизація у сфері охорони атмосферного повітря 
Глобальне потепління і проблема охорони повітря 
Правова охорона озонового шару 
 
Термінологічні завдання 
Дайте визначення понять і обов’язково законспектуйте їх в зошит: 

атмосфера, атмосферне повітря, повітряний простір, зміни клімату, охорона 
атмосферного повітря, об’єкт підвищеної небезпеки, забруднення атмосферного 
повітря, небезпечні забруднюючі повітря речовини, екологічний ризик. 

 
Контрольні питання: 



1. У чому полягають особливості атмосферного повітря. 
2. Як співвідносяться між собою поняття «атмосфера», «атмосферне 

повітря», «повітряний простір»? 
3. Чому недоцільно виділяти право власності на атмосферне повітря? 
4. Назвіть національні та міжнародні акти, які стосуються охорони 

атмосферного повітря. 
5. Як особливості атмосферного повітря впливають на правовий 

режим атмосферного повітря у порівнянні з іншими природними об’єктами? 
6. Які органи центральної виконавчої влади здійснюють функції 

управління і які саме у галузі охорони атмосферного повітря? 
7. У чому полягає зміст державного обліку атмосферного повітря? 
8. Які органи розробляють і встановлюють нормативи у галузі 

охорони атмосферного повітря? 
9. Чим якісні нормативи атмосферного повітря відрізняються від 

кількісних нормативів атмосферного повітря? 
10. Яка система заходів охорони атмосферного повітря діє в Україні? 
11. Назвіть види екологічних стандартів, які діють в Україні у галузі 

охорони атмосферного повітря. 
12. Назвіть види небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в 

атмосферне повітря підлягають регулюванню. 
13. Яка система заходів охорони атмосферного повітря діє в Україні? 
14. Назвіть види попереджувальних заходів охорони атмосферного 

повітря. 
15. Назвіть види поновлювальних та заборонних заходів охорони 

атмосферного повітря. 
16. Якими статтями галузевого законодавства передбачена кримінальна 

і адміністративна відповідальність за порушення законодавства про охорону 
атмосферного повітря? 

17. Якими нормативно-правовими актами регулюються особливості 
визначення збитків, заподіяних забрудненням атмосферного повітря? 

 
Творчі завдання 
1. Схематично зобразіть види екологічних нормативів у галузі 

охорони атмосферного повітря. 
2. Визначте основні напрямки охорони атмосферного повітря. 

 
Задачі 
 
Задача 1 
ВАТ „Добрива України” (далі – ВАТ), яке здійснює виробництво 

пестицидів, звернулось до Державного управління охорони НПС в області із 
клопотанням збільшити встановлений розмір ліміту на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря із стаціонарних джерел з огляду на збільшення 
обсягів виробництва. 

Наказом заступника начальника управління клопотання ВАТ задоволено 
та збільшено вдвічі ліміт викидів. 



Внаслідок перевірки, проведеної інспектором Державною екологічною 
інспекцією в області виявлено перевищення ВАТ встановлених нормативів 
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, 
внаслідок чого директора ВАТ притягнуто до адміністративної 
відповідальності. Посилання директора ВАТ на збільшені ліміти інспектор 
заперечив, вказавши, що чинним законодавством не передбачено встановлення 
лімітів на викиди,  існують лише вказані нормативи, які ВАТ перевищило.  

Директор ВАТ оскаржив дії інспектора до суду як незаконні.  
Визначити види правовідносин, які виникли.  
Який порядок обмеження та регулювання викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря в Україні? 
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції 

управління. 
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції 

інспектора. 
Надати правову оцінку позиції директора ВАТ. 
Вирішити справу.  
 
Задача 2 
Працівниками районної санстанції (далі – СЕС) проведено перевірку 

дотримання чинного законодавства ТОВ „Тепломережі” (далі – ТОВ), яке на 
умовах концесії надає послуги з теплопостачання мешканцям районного 
центру. За наслідками перевірки виявлено відсутність у ТОВ встановлених 
нормативів гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів 
стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. До 
отримання відповідних нормативів СЕС зупинено діяльність ТОВ.  

ТОВ оскаржило дії та рішення СЕС до суду, вказавши, що (1) СЕС не 
мало права проводити вказану перевірку, адже не уповноважена на це 
законодавством, (2) ТОВ надає соціально важливі послуги – забезпечує теплом 
оселі місцевих жителів, а тому забороняти її діяльність заборонено, (3) 
стаціонарні джерела ТОВ не потребують встановлення будь-яких нормативів 
щодо безпечності для атмосферного повітря. 

Визначити види правовідносин, які виникли.  
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції 

СЕС. 
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції 

ТОВ. 
Вирішити справу.  
 
Задача 3 
Група мешканців буд. № 9 по проспекту Тракторобудівників в м. Харкові 

звернулась до суду із позовом до міської ради про зобов’язання її заборонити 
проїзд вантажного автотранспорту по проспекту біля їх будинку, для чого 
встановити відповідні дорожні знаки. Свою позицію громадяни обґрунтовували 
тим, що викиди забруднюючих речовин вантажівок негативно впливають на їх 
здоров’я та погіршують імунітет. На підтвердження своєї позиції громадяни 
подали суду висновок міської санстанції. 



Міськрада проти позову заперечила, вказавши, що обмеження руху не 
належить до її компетенції. Крім того, проспектом рухаються у переважній 
більшості автомобілі, які пройшли державний техогляд, що є підтвердженням 
безпечності їх викидів для здоров'я людей. Висновок санстанції не має правової 
сили, адже цей орган не уповноважений їх видавати, до того ж один із 
працівників санстанції також проживає в буд. № 9. 

Визначити види правовідносин, які виникли.  
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції 

групи громадян. 
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції 

санстанції. 
Якими правовими способами можна захистити законний інтерес 

мешканців будинку щодо безпечності атмосферного повітря? 
Вирішити справу.  
 
Задача 4 
Спільне підприємство „Полістар”, яке здійснює виробництво 

поліграфічної продукції в м. Черкаси, ввело в експлуатацію новий цех із 
виробництва журнального паперу.  

Прокурор Соснівського району м. Черкаси вніс припис до Державної 
екологічної інспекції в Черкаській області про негайне вжиття заходів до 
припинення діяльності вказаного цеху у зв’язку із порушенням вимог 
атмосфероохоронного законодавства щодо погодження будівництва із 
природоохоронними органами, а також щодо санітарно-захисних зон, адже цех 
розміщено поблизу із житловою забудовою. 

Одночасно прокурор звернувся із позовом до господарського суду 
Черкаської області про зупинення діяльності новозбудованого цеху СП 
„Полістар”. 

СП „Полістар” проти позову заперечило в повному обсязі, вказавши, що 
будь-які порушення атмосфероохоронного законодавства в їх діях відсутні.  

Визначити види правовідносин, які виникли.  
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції 

групи прокурора. 
Якими мають бути дії Державної екологічної інспекції в Черкаській 

області у відповідь на припис прокурора? 
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції 

СП „Полістар”. 
Вирішити справу.  
 
Задача 5 
Під час проведення перевірки дотримання вимог екологічного 

законодавства ТОВ „Чутівський комбікормовий завод” (далі – ТОВ) було 
виявлено перевищення дозволеного рівня викидів в атмосферне повітря вдвічі. 
Підставою для таких висновків став розрахунок, наданий ТОВ Державній 
екологічній інспекції в Полтавській області за підписом директора ТОВ 
Котського В. За наслідками перевірки до ТОВ заявлено позов про 
відшкодування заподіяної понаднормативними викидами шкоди.  



В суді представник ТОВ пояснив, що розрахунок викидів за підписом В. 
Котського не може братись до уваги, так як ця особа з посади директора вже 
звільнена у зв’язку із невідповідністю займаній посаді, розрахунок підписувала 
„заднім” числом. Крім того, будь-яких інших доказів порушень з боку ТОВ, 
окрім розрахунку, немає. 

Визначити види правовідносин, що виникли. 
Якими способами можна довести факти понаднормативних викидів? 
Надати правову оцінку позиції інспекції.  
Надати правову оцінку позиції ТОВ. 
Вирішити справу. 
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Семінарське заняття № 6 
Тема «Правовий режим охорони і використання вод» 

 
Методичні рекомендації 
При підготовці до даної теми студентам слід проаналізувати поняття 

вод, склад водного фонду, ознаки і види водокористування, систему органів 
управління у галузі охорони вод, систему нормативів і стандартів у галузі 
охорони вод, систему водоохоронних заходів та види юридичної 
відповідальності за порушення законодавства про охорону вод. 

 
Питання для обговорення 



1. Води як об’єкт правової охорони і використання. Поняття, види 
і правовий режим водних об’єктів. 

2. Поняття і види права водокористування. Загальне і спеціальне 
право водокористування. Орендне водокористування. 

3. Управління у галузі використання і охорони вод. 
4. Правова охорона вод в Україні. 
5. Юридична відповідальність за порушення водного 

законодавства. 
 
Термінологічні завдання 
Дайте визначення понять і обов’язково законспектуйте їх у зошит: 

вода, води, водний об’єкт, водний ресурс, водний фонд, водокористування, 
водоохоронні зони, прибережна захисна смуга, забруднення вод, засмічення 
вод, вичерпання вод, земельні ділянки водного фонду. 

 
Теми рефератів 
Сучасний стан і основні забруднювачі водних об’єктів в Україні на 

сучасному етапі. 
Водний фонд України. 
Водні сервітути. 
Охорона водних живих ресурсів. 
Правове регулювання якості питної води в Україні. 
 
Контрольні питання 
1. Як співвідносяться між собою поняття «вода», «води», «водний 

об’єкт», «водний ресурс», і які з них є найбільш доцільними для вживання у 
водному законодавстві? 

2. Проаналізуйте ст. 79 ВК України і визначте види річок в Україні. 
3. Назвіть водні об’єкти загальнодержавного та місцевого значення. 
4. Які відмінності мають у правовому режимі водні об’єкти місцевого 

значення у порівнянні з водними об’єктами місцевого значення? 
5. Як співвідносяться між собою поняття «водокористування» і 

«використання вод»? 
6. Проаналізуйте статті Земельного та Водного Кодексів України 

щодо права власності на водні об’єкти. 
7. Які повноваження у галузі використання і охорони вод має 

Державне агентство водних ресурсів України? 
8. Назвіть види земель водного фонду. Хто може виступати суб’єктом 

власності на земельні ділянки водного фонду? 
9. Назвіть підстави і порядок виникнення права водокористування. 
10. Які обмеження встановлені Водним Кодексом України щодо 

надання водних об’єктів у оренду? 
11. Назвіть істотні умови договору оренди водних об’єктів. 
12. Які особливості користування на умовах оренди водних об'єктів (їх 

частини) місцевого значення та ставків, що знаходяться в басейнах річок 
загальнодержавного значення? 



13. Які види водокористування не належать ні до спеціального, ні до 
загального водокористування? 

14. Що таке ліміт забору води, і на яких умовах та порядку він 
застосовується? 

15. Назвіть права та обов’язки водокористувачів. 
16. Чи можуть бути продовжені максимальні строки довгострокової та 

короткострокової оренди водних об’єктів і на яких умовах та в якому порядку? 
17. Назвіть види екологічних нормативів у галузі використання і 

охорони вод та види екологічних нормативів питного водопостачання. 
18. Чи дозволяє чинне водне законодавство України лісосплав і чому. 

Відповідь обґрунтуйте з посиланням на ВК України? 
19. Назвіть види правових заходів щодо охорони вод. 
20. Що таке водоохоронні зони, і які їх види Вам відомі? 
21. Які державні органи наділені повноваженнями у галузі 

використання і охорони вод? 
 
Творчі завдання 
1. Покажіть схематично взаємодію і взаємозалежність між 

встановленими видами екологічних нормативів у галузі використанні і охорони 
вод. 

2. Випишіть з Водного Кодексу України статті, які підтверджують 
пріоритетність спеціального водокористування для питних і господарсько-
побутових потреб населення. 

 
Задачі 
 
Задача 1 
Підприємець Загалько мав намір отримати в оренду озеро з метою 

риборозведення. 
У сільській раді, до якої він звернувся, йому пояснили, що для цього він 

має отримати в оренду земельну ділянку під озером, а також отримати в оренду 
сам водний об’єкт. Крім того, для уникнення непорозумінь бажано оформити 
дозвіл на спеціальне водокористування та на вилучення живих рибних ресурсів 
з природного середовища їх перебування. Тільки після вчинення вказаних дій 
питання про надання в оренду земельної ділянки може бути розглянуто. 

Визначити види правовідносин, які виникли. 
Який порядок зайняття рибництвом передбачений чинним 

законодавством? 
Проаналізувати поради сільської ради та запропонуйте алгоритм 

подальших дій підприємця Загалька. 
 
Задача 2 
Громадяни Падалко Р., Мережко В. та Воронець С. у вихідний день 

виїхали на р. Псел для відпочинку і купання. Діставшись берегу, вони виявили, 
що придатна для купання ділянка узбережжя відгороджена парканом, на якому 
висить повідомлення, що огороджена ділянка є приватною власністю, яка 



охороняється законом. Падалко, Мережко та Воронець вимушені були 
відмовитись від купання та повернутись до міста. 

Наступного робочого дня Падалко звернувся із скаргою до прокуратури, 
в якій просив вжити заходів щодо захисту його порушеного права на 
водокористування.  

Під час перевірки прокуратури було виявлено, що огороджена ділянка 
рішенням районної ради передана в оренду строком на 25 років ТОВ 
„Перехрестя” для облаштування платного пляжу. В даний час, у зв’язку із 
фінансовою кризою, роботи щодо облаштування зупинені.  

Прокурор оскаржив рішення про передачу земельної ділянки до суду, а 
також заявив вимогу про зобов'язання ТОВ звільнити таку ділянку та знести 
встановлений паркан. 

Визначити види правовідносин, які виникли. 
Який порядок здійснення загального водокористування передбачений 

чинним законодавством? 
Які порушення прав громадян мають місце в даному випадку? 
Надати правову оцінку позиції прокурора. 
Запропонувати альтернативні способи захисту прав громадян. 
Вирішити справу. 
 
Задача 3 
Італійське підприємство, яке має значний досвід у веденні рибного 

господарства, звернулось за сприяння Європейського банку реконструкції та 
розвитку до Кабміну України із пропозицією організації на території України 
мережі штучно створених водойм-ставків для вирощування цінних видів риби.  

Кабмін України передав звернення підприємству для розгляду та надання 
висновків Мнприроди та Держагентства водних ресурсів. Юридична служба 
Дежркомводгоспу зазначила, що на даний час чинним законодавством України 
питання створення штучних водойм не врегульовано, що унеможливлює 
задоволення вимоги підприємства. У висновку Мінприроди зазначалось, що 
практика створення штучних водойм відома, і для цього слід керуватись 
загальними нормами водного законодавства та положеннями земельного 
законодавства щодо користування землями водного фонду. 

Визначити види правовідносин, які виникли. 
Який порядок створення штучних водойм передбачено чинним 

законодавством? 
Надати правову оцінку позиції Держагентства водних ресурсів 

України. 
Надати правову оцінку позиції Мінприроди. 
Якою має бути відповідь Кабміну підприємству? 
 
Задача 4 
Під час проведення перевірки дотримання чинного законодавства 

прокуратурою Київської області виявлено чисельні факти будівництва 
житлових будинків на відстані не більше 20 м. від урізу води р. Дніпро уздовж 
Канівського водосховища.  



На підставі зібраних матеріалів порушено кримінальні справи та подано 
до суду позови про припинення права власності на відповідні земельні ділянки 
та знесення незаконно збудованих будинків. 

Особи, які збудували вказані будинки, проти позовів заперечили, 
вказавши, що розмір відповідних водоохоронних зон, визначений проектом 
землеустрою щодо їх влаштування, ними при будівництві не порушений. 

Визначити види правовідносин, які виникли. 
Який правовий режим водоохоронних зон передбачений чинним 

законодавством? 
Який правовий режим прибережних захисних смуг визначено чинним 

законодавством? 
Надати правову оцінку позиції прокуратури. 
Надати правову оцінку позиції власників будинків. 
Вирішити справу. 
 
Задача 5 
Сільськогосподарський кооператив „Прогрес” звернувся до Державного 

управління охорони НПС в області щодо надання дозволу на спеціальне 
водокористування у формі скидання зворотних вод у озеро, розташоване на 
межі сільськогосподарських угідь кооперативу, а також затвердити ліміти на 
відповідні скиди. Свою заяву кооператив пояснив виробничою необхідністю, 
яка полягає у налагодженні ним виробництва овочевих напівфабрикатів. 

Управління відмовило кооперативу, вказавши, що озеро, завдяки 
підземним джерелам, має природні лікувальні властивості, що унеможливлює 
його використання в будь-яких інших цілях. 

Кооператив оскаржив відмову управління в судовому порядку, вказавши, 
що будь-яких належних підтверджень того, що озеро має лікувальні 
властивості, немає, а тому відмова є неправомірною. 

Визначити види правовідносин, які виникли. 
Який порядок віднесення водних об’єктів до числа тих, що мають 

природні лікувальні властивості? 
Який порядок та правовий режим використання водних об’єктів, що 

мають природні лікувальні властивості? 
Надати правову оцінку позиції кооперативу. Надати правову оцінку 

позиції управління. 
Вирішити справу. 
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Семінарське заняття № 7 
 

Тема «Правовий режим охорони і використання надр» 
 
Методичні рекомендації 
При підготовці до даної теми студентам слід проаналізувати поняття 

надр, ознаки і види надрокористування, систему органів управління у галузі 
охорони надр, функції державного гірничого нагляду та геологічного 
контролю, систему надроохоронних заходів та види юридичної 
відповідальності за порушення законодавства про охорону надр. 

 
Питання для обговорення 
1. Надра як об’єкт правової охорони і використання. 
2. Корисні копалини: поняття, види і правовий режим. 
3. Поняття і види права користування надрами. 
4. Система органів управління у галузі використання і охорони 

надр. 
5. Державний контроль і нагляд у галузі використання і охорони 

надр: спільні та відмінні риси. 
6. Правова охорона надр. Юридична відповідальність за 

порушення законодавства про надра. 
 

Термінологічні завдання 
Дайте визначення понять і обов’язково законспектуйте їх у зошит: 

надра, корисні копалини, державний фонд надр, родовища корисних копалин, 
надрові відносини, гірничі відносини, гірничий відвід, геологічний контроль, 
гірничий нагляд, геологічна інформація, першовідкривачі надр, 
континентальний шельф. 

 
Теми рефератів 
Плата за користування надрами. 
Правове регулювання підземних вод у надровому та водному 

законодавстві України. 



Порядок установлення квот на видобуток окремих видів корисних 
копалин. 

 
Контрольні питання 
1. Назвіть види корисних копалин загальнодержавного і місцевого 

значення. 
2. У чому полягають відмінності у правовому режимі корисних 

копалин загальнодержавного і місцевого значення? 
3. Чи передбачено законодавством право загального користування 

надрами. Проаналізуйте ст. 23 Кодексу України про надра? 
4. Який порядок набуття надр у користування? 
5. Назвіть підстави виникнення і припинення відносин щодо 

надрокористування. 
6. Назвіть права та обов’язки користувачів надр. 
7. Які державні органи здійснюють управління у галузі використання і 

охорони надр? 
8. У чому полягає функція державного обліку надр? 
9. Що таке геологічна інформація і який порядок її отримання? 
10. Розмежуйте функції гірничого нагляду і геологічного контролю. 
11. Назвіть основні вимоги у галузі охорони надр відповідно до ст. 56 

Кодексу України про надра. 
12. Які державні органи розглядають адміністративні справи про 

правопорушення у галузі охорони і використання надр? 
 
Творчі завдання 
1. Схематично порівняйте гірничий нагляд і геологічний контроль за 4 

критеріями. 
2. Дайте вичерпну консультацію щодо порядку, документів, 

погоджень тощо, для того, щоб розпочати будівництво підземного сховища для 
зберігання нафти. 

 
Задачі 
 
Задача 1 
ПП „Будінвест” (далі – ПП) отримало в оренду земельну ділянку для 

будівництва багатоквартирного жилого будинку по вул. Шевченка, 8 в м. 
Тернополі. На отриманій ділянці для використання при будівництві ПП 
розпочало видобування за допомогою насосу підземних вод з глибини 18 м., а 
також піску та глини. Внаслідок зазначеного видобування ПП було 
використано 1,5 тис. куб. м. підземних вод та близько 20 тон піску та глини. 

За наслідками перевірки, проведеної територіальним органом Державної 
інспекції з питань праці, директора ПП притягнуто до адміністративної 
відповідальності за незаконне видобування вод та корисних копалин. 
Одночасно прокуратурою м. Тернополя відносно директора за цими ж фактами 
порушено кримінальну справу та подано до суду позов про стягнення шкоди, 
завданої неправомірним використанням природних ресурсів. 

 



Визначити види правовідносин, які виникли.  
Який порядок видобування підземних вод та корисних копалин в 

Україні? 
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій діям 

ПП. 
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство діям 

територіального органу Державної інспекції з питань праці та 
прокуратури. 

Вирішити справу.  
 
Задача 2 
ТОВ Гейзер отримало в оренду земельну ділянку сільськогосподарського 

призначення, на якій знаходилася затомпонована свердловина на воду, яка вже 
більше 30 років ніким не використовувалася. 

Аналіз води виявив високий вміст солей бору, брому та інших речовин, 
сприятливих для лікування різних хвороб. До того ж вода мала термальне 
походження (65 град.).  

На підставі таких даних ТОВ організувало бальнеологічний курорт і 
стикнулося з необхідністю оформлення необхідної дозвільної документації для 
провадження господарської діяльності у сфері надання послуг з водолікування. 

 
Визначити види правовідносин, які виникли. 
Який порядок використання природних ресурсів, про які йдеться у 

задачі? 
Які документи/дозволи і у якому порядку необхідно отримати для 

провадження такої діяльності в частині використання природних ресурсів? 
Чи мали місце порушення у викладеній ситуації? 
Надати розгорнуту консультацію із зазначених питань ТОВ Гейзер. 
 
Задача 3 
Житель м. Ромни Саранчук В. на належній йому земельній ділянці 

розпочав будівництво колодязя з метою використання підземних вод для 
побутових і господарських потреб за допомогою спеціального технічного 
пристрою (гідравлічного насосу).  

Під час здійснення будівництва Саранчука В. відвідав інспектор 
територіального органу Державної інспекції з питань праці, який перевірив 
умови і порядок проведення робіт і виніс постанови про їх припинення та 
накладення на Саранчука В. штрафу, зазначивши, що останній порушує вимоги 
чинного гірничого законодавства. 

Саранчук В. оскаржив постанови до суду, вказавши, що в його діях 
відсутні будь-які порушення чинного законодавства, а інспектор проводив 
перевірку незаконно, в порушення передбаченої процедури, а постанови 
винесені за відсутності відповідного права у інспектора. 

Визначити види правовідносин, які виникли. 
Який порядок використання природних ресурсів, про які йдеться у 

задачі? 



Які документи/дозволи і у якому порядку необхідно отримати для 
провадження такої діяльності в частині використання природних ресурсів? 

Чи мали місце порушення у викладеній ситуації? 
Чи правомірно діяв інспектор? 
Вирішити справу. 
 
Задача 4 
Корпорація „Шел” (США) звернулась до Мінприроди України із 

клопотанням про надання дозволу на проведення розробки ділянки надр з 
метою пошуку та видобутку нафти.  

У задоволенні клопотання корпорації було відмовлено. Мотивуючи таку 
відмову, Мінприроди зазначило, що: (1) отриманню дозволу повинно 
передувати набуття прав на відповідну земельну ділянку, чого „Шел” не 
зроблено, (2) заявлені „Шелом” види діяльності є окремими видами 
спеціального використання надр, а тому щодо кожного із них слід отримувати 
окремий дозвіл та подавати окрему заяву; (3) чинним законодавством не 
передбачено надання відповідних дозволів нерезидентам; (4) Мінприроди не 
видає будь-які дозволи на використання надр, у випадку із видобутком нафти 
це є компетенцією Міністерства палива і енергетики України. 

„Корпорація „Шел” оскаржило відмову Мінприроди до суду. 
Визначити види правовідносин, які виникли. 
Який порядок використання надр для цілей, про які йдеться у задачі? 
Які документи/дозволи і у якому порядку необхідно отримати для 

провадження такої діяльності? 
Чи обґрунтована відмова Мінприроди? 
Вирішити справу. 
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Семінарське заняття № 8 
Тема «Правовий режим використання і охорони лісів та інших 

об’єктів рослинного світу» 
 
Методичні рекомендації 
При підготовці до даної теми студентам слід проаналізувати поняття 

ліс, рослинний світ, лісовий фонд, ознаки і види лісокористування, систему 
органів управління у галузі охорони лісів, систему лісоохоронних заходів та 
види юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону лісів 
та об’єктів рослинного світу. 

 
Питання для обговорення 
1. Рослинний світ як об’єкт правової охорони і використання: 

загально правовий режим. 
2. Поняття і зміст лісу, функції лісу, склад лісового фонду. 
3. Використання природних рослинних ресурсів. Загальне і 

спеціальне лісокористування. 
4. Функції управління у галузі використанні і охорони лісів. 
5. Правова охорона і захист лісів. 
6. Юридична відповідальність за порушення законодавства про 

рослинний світ та лісового законодавства. 
 
Термінологічні завдання 
Дайте визначення понять і обов’язково законспектуйте їх в зошит: 

ліс, лісовий ресурс, лісовий фонд, рослинний світ, землі лісогосподарського 
призначення, лісова сертифікація, лісовпорядкування, земельна лісова ділянка, 
державний лісовий кадастр, рубки головного користування. 



 
Теми рефератів 
Лісовий сервітут 
Порядок здійснення побічного лісокористування 
Реалізація права приватної власності на ліси в Україні 
 
Контрольні питання 
1. Як співвідносяться між собою поняття ліс і рослинний світ та 

рослини? 
2. Назвіть види природних рослинних об’єктів. 
3. Який правовий режим дерев, що не входять до лісового фонду, хто 

здійснює управління ними? 
4. Назвіть групи лісів в Україні. 
5. Як співвідносяться між собою статті Земельного і Лісового Кодексу 

України щодо правового режиму земель лісогосподарського призначення? 
6. Назвіть види права спеціального лісокористування. 
7. Назвіть види побічних лісових користувань. 
8. Назвіть види спеціальних дозволів на використання лісових 

ресурсів. 
9. Чим лісовий квиток відрізняється від лісорубного? 
10. Назвіть форми відтворення лісів в Україні. 
11. Чи можна проводити суцільні рубки на гірських схилах в ялицево-

букових лісах Карпатського регіону, проаналізуйте чинне лісове законодавство 
України? 

 
Творче завдання 
1. Проаналізуйте порядок і особливості справляння плати за 

спеціальне лісокористування. 
2. Складіть схему за якою слід визначати розміри шкоди, заподіяної 

знищенням чи пошкодженням лісової і нелісової рослинності з посиланням на 
чинне законодавство. 

 
Задачі 
 
Задача 1 
ТОВ „Меблі Прикарпаття”, м. Івано-Франківськ (далі – ТОВ), звернулось 

до Державного підприємства „Хустський лісгосп”, Закарпатська область (далі – 
ДП) із клопотанням надати лісорубний квиток для проведення рубок головного 
користування з метою заготівлі деревини для виробництва меблів. У відповіді 
ДП зазначалось, що видавати вказаний квиток воно не має права, однак 
дозволяє здійснювати ТОВ рубки на підставі лісорубного квитка, виданого на 
ім’я ТОВ. 

ТОВ погодилось із пропозицією ДП та заготовило 5 тис. куб. м. деревини. 
Зазначений факт було виявлено Державною екологічною інспекцією у 
Закарпатській області (далі – Інспекція), яка притягла директора ТОВ до 
адміністративної відповідальності за спеціальне використання лісових ресурсів 



без дозволу, а також подало до суду позов до ТОВ про відшкодування 
заподіяної незаконною вирубкою шкоди. 

ТОВ проти позову заперечило, вказавши також, що співвідповідачем 
повинно бути ДП, яке дозволило вирубку.  

Визначити види правовідносин, які виникли. 
Який порядок отримання дозвільних документів для заготівлі 

деревини? 
Надати правову оцінку позиції Інспекції. 
Надати правову оцінку позиції ТОВ. 
Вирішити справу. 
 
Задача 2 
Гром. Петренко отримав у власність земельну ділянку площею 15 га для 

ведення фермерського господарства. Водночас, 2,5 га вказаної земельної 
ділянки зайнято лісом. У залісненій частині ділянки Петренко розмістив пасіку 
та розпочав заготівлю деревних соків.  

Зазначене було виявлено інспектором лісової охорони Вєсєловським, 
який наклав на Петренка штраф за спеціальне використання лісових ресурсів 
без дозволу. 

Не погоджуючись із рішенням інспектора, Петренко оскаржив його до 
суду, вказавши, що використання ним лісової ділянки є загальним, яке не 
потребує дозволів, крім того за даними Державного земельного кадастру 
зазначена ділянка не віднесена до земель лісогосподарського призначення, а 
тому норми лісового законодавства на неї не поширюються. 

Визначити види правовідносин, які виникли. 
Розкрити поняття “ліс”, порівняти його з поняттям “рослинний 

світ”. 
Надати правову оцінку позиції інспектора. 
Надати правову оцінку позиції Петренка. 
Вирішити справу. 
 
Задача 3 
Державною екологічною інспекцією в Харківській області перевірено 

Державне підприємство «Зміївське лісове господарство» щодо дотримання 
норм природоохоронного законодавства.  

Відповідно до плану проведення санітарно-оздоровчих заходів у лісах ДП 
«Зміївське лісове господарство» заплановано проведення вибіркових 
санітарних рубок на території  лісництва.  

Вирубка проводилась без попереднього погодження плану вирубки з 
органами Мінприроди України. Крім того, в актах обстеження не вказано 
терміновість вирубки, технологію проведення робіт, способи та методи 
лісовідновлення тощо. 

На території лісництва заготовлена деревина залишається в місцях рубок 
та не вживаються заходи до запобігання заселенню деревини шкідниками.  

На підставі встановлених порушень Державна екологічна інспекція в 
Харківській області звернулася до суду з позовною заявою.  

Визначити види правовідносин, які виникли. 



Які порушення екологічного законодавства були допущені? 
Яке рішення повинен прийняти суд? 
Вирішити справу. 
 
Задача 4 
Територіальним органом лісового господарства Івано-Франківської 

області Товариству з обмеженою відповідальністю „Пересвіт” (далі – ТОВ) 
видано лісорубний квиток на право проведення рубок в гірських лісах на 
території області. 

Івано-Франківський прокурор опротестував рішення органом лісового 
господарства, вказавши на його незаконність, адже (1) право проведення рубок 
може бути надано лише власникам лісів або постійним лісокористувачам, (2) на 
проведення вирубки лісу на території Івано-Франківської області законом 
України введено мораторій, що означає повну заборону такої вирубки. 

Територіальний орган лісового господарства у задоволенні протесту 
відмовив, внаслідок чого прокурор звернувся до суду із позовом до ТОВ про 
визнання лісорубного квитка нечинним. 

Визначити види правовідносин, що виникли.  
Які особи мають право здійснювати заготівлю деревини під час 

проведення рубок головного користування? 
Надати правову оцінку позиції органу лісового господарства. 
Надати правову оцінку позиції прокурора. 
Вирішити справу. 
 
Задача 5 
Органами міліції була затримана громадянка Кубишко С., яка біля 

автовокзалу торгувала пролісками. Крім того, в неї були знайдені збори 
лікарських трав, в тому числі і радіоли рожевої. Громадянка Кубишко С. 
пояснила, що трави вже багато років збирає в лісі і робить з них відвари для 
власного використання, а також інколи надає допомогу сусідам, які до неї 
звертаються, причому стверджувала, що допомогу надає безкоштовно, все що 
отримує - добровільна віддяка пацієнтів. Проліски ж знайшла в лісі випадково і 
вирішила їх продати з метою покращення свого сутужного матеріального 
становища. Раніше таким не займалася і не вбачає у своїх діях нічого 
протизаконного, оскільки рослини - це дар природи, який належить всьому 
людству. 

Дати характеристику правовідносинам, що виникли, та 
законодавству, що їх регулює. 

Чи були допущені порушення законодавства громадянкою Кубишко 
С.? 

Вирішити справу. 
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Семінарське заняття № 9 
Тема „Правовий режим використання і охорони тваринного світу” 

 
Методичні рекомендації 
При підготовці до даної теми студентам слід проаналізувати поняття 

тваринний світ, ознаки і види користування об’єктами тваринного світу, 
порядок здійснення полювання та ведення мисливського господарства, систему 
органів управління у галузі охорони тваринного світу, систему охоронних 
заходів та види юридичної відповідальності за порушення законодавства про 
тваринний світ. 
 

Питання для обговорення 
1. Тваринний світ як об’єкт охорони і використання: правовий 

режим. 
2. Поняття і види використання об’єктів тваринного світу. 
3. Правовий режим здійснення мисливства і полювання. 
4. Заходи охорони об’єктів тваринного світу. 
5. Функції державного управління у галузі охорони і 

використання тваринного світу. 
6. Юридична відповідальність за порушення законодавства про 

тваринний світ. 
 
Термінологічні завдання 
Дайте визначення понять і обов’язково законспектуйте їх у зошит: 

тваринний світ, тварини, мисливство, полювання, мисливські угіддя, 
користувачі мисливських угідь, рибальство, промислове рибальство, 
любительське рибальство, незаконне полювання. 

 
Теми рефератів 
Порядок здійснення промислового рибальства 
Правила ведення мисливського господарства 



Правовий режим Червоної книги України 
Незаконне полювання 
 
Контрольні питання 
1. Які особливості характеризують тваринний світ як об’єкт еколого-

правового регулювання у порівнянні з іншими природними об’єктами? 
2. Проаналізуйте режим власності на об’єкти тваринного світу. 
3. Дайте перелік використання об’єктів тваринного світу, які належать 

до загального і спеціального використання. 
4. Чим любительське рибальство відрізняється від промислового? 
5. Які дії кваліфікуються як незаконне полювання? 
6. Який порядок стягнення плати за спеціальне використання диких 

тварин? 
7. Які підстави для занесення окремих видів тварин до Червоної 

книги? 
8. Назвіть органи державного управління, які здійснюють 

управлінські функції у галузі використання і охорони тваринного світу. 
9. Назвіть види заходів щодо охорони тваринного світу. 
10. Проаналізуйте зміст повноважень громадських мисливських 

інспекторів, яке вони мають практичне значення. 
 
Творчі завдання 
1. Схематично порівняйте мисливство і полювання за кількома 

критеріями. 
2. Які норми Закону України „Про тваринний світ” підтверджують 

зв'язок заходів по охороні тваринного світу з відносинами інших природних 
об’єктів? 

 
Задачі 
 
Задача 1 
Під час відкриття сезону полювання з метою здійснення контролю за 

станом ведення мисливського господарства в області, перевірки наявності 
дозвільної документації й правильності ведення відстрілів, проведення 
роз’яснювальної роботи серед мисливців та працівників господарств 
держекоінспекцією було організовано перевірки двома рейдовими групами, до 
складу яких увійшли держекоінспектори та громадські інспектори з охорони 
довкілля. 

Проведені рейдові перевірки виявили 14 порушень вимог 
природоохоронного законодавства, з них за браконьєрський вилов риби сітками 
складено 3 протоколи, за незаконне полювання на пернату дичину – 11. 

Громадянин Петренко М. заперечив проти накладення на нього 
адміністративного стягнення, оскільки протокол щодо нього був складений 
громадським інспектором, а він не є представником влади і не може мати таких 
повноважень. 

Визначити види правовідносин. 



Дати характеристику функцій управління в галузі використання, 
відтворення та охорони тваринного світу. 

Чи є протокол громадського інспектора підставою для притягнення 
до юридичної відповідальності?  

Вирішити справу. 
 
Задача 2 
Біолог Фещенко В. домовився із Байкальським федеральним 

заповідником (РФ) про придбання двох тигрів з метою їх подальшого 
розведення в Україні на дачі біолога в Житомирській області. 

Для реалізації ідеї розведення тварин Фещенко звернувся до Мінприроди 
України із клопотанням про надання йому дозволу на ввезення тварин в 
Україну і їх подальше розведення. За наслідками розгляду заяви Фещенку було 
повідомлено, що дозвіл на ввезення тварин в Україну йому не може бути 
надано через відсутність нормативно визначеного порядку надання такого 
дозволу. Що ж стосується дозволу на розведення тварин, то Фещенко повинен 
попередньо погодити отримання такого дозволу із ветеринарною службою. 

Не погоджуючись із відповіддю Мінприроди Фещенко оскаржив його 
відмову у видачі дозволів до суду. 

Визначити види правовідносин, які виникли. 
Який порядок видачі дозволів на спеціальне використання об'єктів 

тваринного світу передбачений чинним законодавством? 
Надати правову оцінку позиції Мінприроди. 
Надати правову оцінку позиції Фещенка. 
Вирішити справу. 
 
Задача 3 
Під час проведення перевірки дотримання вимог чинного законодавства 

проацівниками Держекоінспекції виявлено, що мешканець м. Нова Каховка 
Соколов В. вів торгівлю свіжою рибою на місцевому ринку, не маючи будь-
яких документів на підтвердження законності вилову такої риби. Як пояснив 
Соколов, торгівля рибою не є його основним заняттям, вилов здійснено ним в 
порядку загального природокористування, на яке не вимагається будь-яких 
дозволів. 

Працівники Держінспекції вилучили у Соколова рибу та наклали на нього 
штраф в розмірі 750 грн. 

Не погоджуючись із наведеним, Соколов оскаржив дії Держінспекції до 
суду. 

Визначити види правовідносин, які виникли. 
Які документи повинен був мати Соколов для торгівлі рибою на 

ринку? 
Надати правову оцінку позиції працівників Держекоінспекції. 
Надати правову оцінку позиції Соколова. 
Вирішити справу. 
 
Задача 4 



Під час перевірки дотримання законодавства про мисливське 
господарство і полювання державним інспектором лісової охорони спільно із 
державним інспектором охорони НПС затримано на території земель 
фермерського господарства його засновника, який прогулювався із рушницею, 
собакою породи вівчарка та двома капканами. Фермер мав при собі дозвіл на 
носіння та зберігання рушниці, однак у нього було відсутнє посвідчення 
мисливця.  

На підставі вказаного інспектори вилучили у фермера рушницю, наклали 
на нього адміністративний штраф у розмірі 500 грн. та підготували позов про 
стягнення шкоди, заподіяної незаконним добуванням тварин. 

Фермер оскаржив дії інспекторів, вказавши, що під час затримання він 
перебував на земельній ділянці, належній йому на праві власності, на рушницю 
він мав відповідний дозвіл, мисливством не займається, а тому не має 
відповідного посвідчення, капкани він використовує для полювання на гризунів 
у коморі, де зберігаються зернові. Про те, що його земельна ділянка 
відноситься до мисливських угідь, він не знав. 

Визначити види правовідносин, які виникли. 
Які документи повинен був мати при собі фермер? 
Чи правомірні дії інспекторів? 
Надати правову оцінку позиції фермера в суді. 
Вирішити справу. 
 
Задача 5 
Кременчуцька міська рада Полтавської області прийняла рішення „Про 

порядок вигулу домашніх тварин в місцях загального користування м. 
Кременчука” (далі – Порядок). Порядком передбачено, що всі власники 
домашніх тварин повинні зареєструвати себе та тварин у виконкомі міськради, 
сплативши вартість реєстрації в розмірі 125 грн. 30 коп. В місячний строк з дня 
вказаної реєстрації виконком прийматиме рішення про видачу Дозволу на 
вигул тварин та Паспорту тварини для вигулу, при видачі яких сплачується 
вартість відповідних бланків.  

Підставами відмови у видачі Дозволу та Паспорту, зокрема, передбачені 
відсутність реєстрації місця проживання на території м. Кременчука або 
Кременчуцького району, а також відсутність позитивної характеристики із 
ЖЕК за місцем проживання. 

Громадська організація „Зелений Кременчук” оскаржило рішення 
міськради щодо затвердження Порядку до суду, вважаючи його таким, що не 
відповідає чинному законодавству. 

Визначити види правовідносин, які виникли. 
Які вимоги щодо вигулу домашніх тварин передбачені чинним 

законодавством? 
Надати правову оцінку положенням Порядку. 
Вирішити справу. 
 
Задача 6 
Митні органи та органи ветеринарного контролю не пропустити через 

територію України вантажівку із 20 верблюдами, які були придбані в Калмикії 



та слідували транзитом до одного із цирків Болгарії. Заборона транзиту 
пояснювалися небезпекою зараження африканською чумою свиней у зв'язку із 
епідемією та відсутністю документів, необхідних для переміщенні через кордон 
тварин. 

Верблюди знаходилися на нейтральній смузі між російським 
автомобільним пунктом пропуску "Матвєєв Курган" та українським - 
"Успенська". Один з верблюдів за цей час помер.  

Після вирішення усіх питань щодо оформлення документів та надання 
спеціального закритого транспорту Україна дала дозвіл на транзит тварин. 

Представники російської фірми, яка організовувала перевезення, 
висунули претензії українській владі щодо відшкодування збитків у зв'язку із 
загибеллю одного з верблюдів. 

Визначити коло правовідносин. 
За яких умов допускається ввіз тварин на територію України? Які 

документи необхідні для цього ? 
Чи підлягають збитки відшкодуванню? 
Дати обґрунтовану відповідь представникам російської фірми. 
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Семінарське заняття № 10 
Тема «Екологічна мережа України. Правовий режим  

природно-заповідного фонду» 
 
Методичні рекомендації 
При підготовці до даної теми студенти повинні вивчити поняття, зміст 

та структурні елементи екологічної мережі України, порядок формування 
екологічної мережі. Також студенти повинні вивчити характеристику 
правового режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду – їх 
поняття, класифікацію, режим власності і використання, порядок створення, 
управління, контроль та особливості. Окрему увагу слід звернути на правовий 
режим природних заповідників, національних природних парків, зоопарків, 
ботанічних садів тощо. 

 
Питання для обговорення 
1. Поняття, особливості та складові екологічної мережі в Україні. 
2. Формування екологічної мережі в Україні. 
3. Поняття, ознаки, склад територій та об’єктів природно-

заповідного фонду. 
4. Порядок створення територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду. 
5. Правовий режим природних і біосферниз заповідників. 
6. Правовий режим національних природних та регіональних 

ландшафтних парків. 
7. Правовий режим заказників, пам’яток природи та заповідних 

урочищ. 
8. Правовий режим штучно створених об’єктів природно-

заповідного фонду. 
 
Термінологічні завдання 
Дайте визначення понять і обов’язково законспектуйте їх у зошит: 

екологічна мережа, природно-заповідний фонд, природний заповідний, 
біосферний заповідник, національний природний парк, заказник, заповідне 
урочище, пам’ятка природи, ботанічний сад, зоопарк, дендропарк. 

 
Теми рефератів 



Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-
заповідний фонд. 

Правовий режим водно-болотних угідь. 
Правовий режим полезахисних лісових смуг. 

 
Контрольні питання 
1. Чим обумовлена необхідність створення екологічної мережі в 

Україні? 
2. Назвіть структурні елементи екологічної мережі. 
3. Назвіть складові природно-заповідного фонду. 
4. Назвіть види об’єктів природно-заповідного фонду. 
5. Назвіть етапи створення об’єктів природно-заповідного фонду. 
6. Хто здійснює управління об’єктами природно-заповідного фонду. 
7. Хто здійснює контроль за об’єктами природно-заповідного фонду. 
8. Хто приймає рішення про створення біосферних заповідників. 
 
Творчі завдання 
1. Намалюйте схему елементів екологічної мережі. 
2. Схематично зобразіть систему природно-заповідного фонду України. 
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